Boldog Anyák és Apák napját kíván Boltunk csapata!

Boltunk
2016. május-június

Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

Elvarázsolják
a babaszobát a

CEBA BABY
termékei!
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Legyen szó ágyneműről, pelenkázólapról, pólyáról vagy hálózsákról, a CEBA termékek mintái tökéletesen illenek
egymáshoz, mert minden kiegészítő kapható ugyanazzal a figurával. Így elég csak kiválasztani a kedvenc CEBA
mintánkat, és máris minden kiegészítőt megvásárolhatunk belőle a babaszobába.
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KERESD A BABABOLTOKBAN!
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7. SZÍNTERÁPIA
A BABASZOBÁBAN

KEDVES OLVASÓ!

16. FELKÉSZÜLÉS
A KIRÁNDULÁSRA

Végre itt van a jó idő! Elmondhatatlanul vártuk már, hisz
őszintén meg kell mondanunk, hogy legjobban a késő
tavaszt, kora nyarat szeretjük. Ilyenkor minden a legszebb
pompájában tündököl. Virágba borulnak a fák, üde zöld
színe van a fűnek, és a levegőben kellemes tavaszi illat
árad. Igyekszünk is ezt csodálatos időt kihasználni arra,
hogy minél több izgalmas élményben legyen részünk a
gyermekeinkkel együtt.

21. TIPPEK BABAKOCSIS
FUTÁSHOZ

Egy kellemes kerti grillparti mindig összehozza a családot
és a barátokat, de gyerekekkel azért veszélyes is lehet, ezért
ebben a számban ehhez adunk tippeket. Felkészülünk a
kirándulásokra is, hisz hamarosan beköszönt a csemetéknek
a szünidő, amikor több idejük lesz a természetben
csatangolni.

36. GRILLPARTI
GYEREKEKKEL

40. MILYEN JÁTÉKOT
VÁLASSZUNK?

Nem maradhat ki ebből a számunkból az Anyák napja sem,
hisz mi magunk is tudjuk, hogy mennyira fantasztikus
érzés szülőnek lenni. Most mégsem azzal foglalkozunk,
hogy az Anyák napja honnan ered vagy miért ünnepeljük,
hanem gyakorlati tanácsokkal kedveskedünk az apukáknak
nem csak május első vasárnapjára, de az év többi napjára
is. Hisz az anyaság és az apaság érzése nem csak egy
napunkat hatja át, hanem az egész életünket. Érdemes ezt
kihasználva, alkalmanként időt szakítani egy-egy ünneplésre,
kikapcsolódásra, hogy aztán feltöltődve folytathassuk a
mindennapokat.

Szeretettel várunk üzletünkben!

BABYONO CUMILÁNC
VÁLTOZATOS FIGURÁKKAL
Ruhára csíptethető műanyag cumitartó lánc
változatos figurákkal.

DR. BROWN’S PREVENT
FOGSZABÁLYZÓS 1 DB-OS
JÁTSZÓCUMI 6-18 HÓNAP

A gyermekfogorvosok által kifejlesztett játszócumi
egy különleges csatornával rendelkezik, ami elvezeti
a levegőt szívás közben, így nem engedi a vákuum
kialakulását, és csökkenti a szájpadlásra nehezedő nyomást. A szívóka feje szélesebb a megszokottnál, így
kényelmesebb a babának.
UGYE, NEM SZERETNÉD, HA BABÁDNAK SZABÁLYTALAN FOGSORA LENNE VAGY FOGSZABÁLYZÁSRA SZORULNA? AKKOR PRÓBÁLJÁTOK
KI A DR. BROWN’S PREVENT CUMIKAT!

MAGAZIN ÁR:
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VÁSÁR

590 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. május 1-től június 30-ig érvényesek.

MAGAZIN ÁR:

690 Ft

DR. BROWN’S STANDARD
SZILIKONOS VÉDŐHÁLÓ
ÜVEG CUMISÜVEGRE

100% szilikonból készül, könnyen a cumisüvegre illeszthető, segítségével megelőzheted az üveg összetörését.
BPA mentes, tisztíthatod a mosogatógép felső tálcáján,
és sterilizálhatod is. Több méretben kapható.

MAGAZIN ÁR:

1.490 Ft

BADABULLE LOVENEST
FEJTÁMASZ PÁRNA

- fejtámasz párna a „laposfejűség” ellen
- használata ajánlott már az első otthon töltött naptól
- ergonomikus kialakítású termék
- felveszi a baba fejének formáját
- kényelmes és szabad mozgást biztosít
- bárhol használható: kiságy, babakocsi stb.
- könnyű kezelhetőség: mosógépben mosható 30 °C-on

TRENDY MOMMY
SZOPTATÓS MELLTARTÓ
TÖBB MÉRETBEN
- antibakteriális szoptatós
melltartó
- nincs benne varrás vagy
merevítés
- egy kézzel kioldható kapocs
- mikroszálas technológia
révén a szálak biztosítják
a megfelelő hőmérséklet
megtartását
- megfelel az Öko-Tex
szabványnak, mely
garantálja, hogy az anyag
nem tartalmaz nehézfémet,
allergén színező- és egyéb
ártalmas anyagokat

MAGAZIN ÁR:

2.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

5.990 Ft

LANSINOH HPA LANOLIN
BIMBÓKRÉM 10 ML
A világ legtisztább, 100%-ban
természetes bimbókréme.
Hypoallergén, adalékanyag,
vegyianyag, íz-, szín-, illat- és
parabén mentes. Sebesedés, hegesedés nélkül védi és gyógyítja
a mellbimbót. Szoptatás előtt
nem kell lemosni.

MAGAZIN ÁR:

1.690 Ft

BADABULLE LÁMPA
Fali éjszakai lámpa, megnyugtató, kellemes
fénnyel. Alacsony fogyasztású LED lámpa.

MAGAZIN ÁR:

3.990 Ft

ANGELCARE AC403
LÉGZÉSFIGYELŐ CAPTIVA
PELENKATÁROLÓVAL
BABYONO BÉBIŐRZŐ 197
- 2,4 GHz-es technológia
- magas érzékenység
- 300m vételkörzet nyílt terepen
- csíptetővel könnyen hordozható
- energiatakarékos készenléti (VOX) mód
- 32 csatorna a zavartalan működésért

- állítható mikrofon érzékenység
- hőmérséklet-érzékelő
- éjjeli lámpa
- vételkörzet: 250 m
- 8 csatornás babaőrző
- figyelmeztető fény jelzi az akkumulátor töltöttségét
- optikai zajszint kijelző
- áramkimaradás elleni védelem
- két érzékelőlappal
- 20 másodperc légzéskimaradás után jelez
- a szülői egység újratölthető akkumulátorral rendelkezik

MOST EGYÜTT CSAK:

44.490 Ft

MAGAZIN ÁR:

11.990 Ft
6

OTTHON

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. május 1-től június 30-ig érvényesek.

SZÍNTERÁPIA A BABASZOBÁBAN
Milyen színeket érdemes használni?
Vajon még mindig érvényes az a régebben bevett gyakorlat, hogy a lányoknak rózsaszín, míg a
fiúknak kék babaszoba dukál? Manapság már rengeteg színárnyalat közül választhatunk, ezért
óhatatlanul is idejét múlt elvnek tűnik csak erre a két színre korlátozni a babaszoba berendezését.
De nézzük meg, hogy a színek milyen hatással is vannak a babákra, miket érdemes kiválasztanunk
számukra. A különböző árnyalatok nem csak megszínesítik, de befolyásolják is az érzéseinket.
Vannak színek, amik kifejezetten nyugtató, míg mások energetizáló hatással vannak ránk, ezért
érdemes jól átgondolni, hogy baba szobájába milyen uralkodó színt választunk.

Arról nem beszélve, hogy a lelki impulzusokon
túl, a színeknek fizikai hatása is van az
emberekre. Egy kísérlet során egy csoport tagjait
előbb egy zöldeskék falakkal rendelkező szobába
vitték be, majd egy narancssárga falú helységbe.
Mindkét szobában az érkezés után elkezdték a
hőfokot az eredeti 20 fokról csökkenteni, a kékes
szobában már 15 foknál, míg a narancs fallal
rendelkezőben csak 11 foknál kezdtek el fázni
a csoport résztvevői. Ebből is láthatjuk, hogy
az egyes színek mennyire befolyásolják még az
emberek hőérzetét is.

MIRE FIGYELJÜNK
A BABA SZOBÁJÁNÁL?

A babaszoba mindig legyen tiszta és világos,
de semmiképpen se túl harsány vagy élénk.
A babánk születése előtt nem tudjuk, hogy ő
milyen színek között fogja jól érezni magát, így
nem érdemes túlzottan sok színt használni a
díszítéshez. Inkább a későbbiekben dekoráljuk
közösen a babaszobát az ő ízlésének és
egyéniségének megfelelően. Nagyon fontos, hogy
ezt figyelembe vegyük, mert minden gyermek
más, más színek hatnak rá inspirálóan, így a

ideális színválasztás a babaszoba alapjának, mert
azt a későbbiekben könnyen párosíthatjuk más
árnyalatokkal.
Hideg színárnyalatok
Kék: A kék egy igazán kettős szín. Érzelmileg
általában a szomorúsággal azonosítják, az angol
nyelvben még „blue”-nak is hívják, ha valaki
szomorú. Mégis a tapasztalatok alapján a kék
szín nyugtató hatással bír a szobában, így pasztell
árnyalatokban kifejezetten érdemes használni.
Zöld: Szemet nyugtató hatása van, mert a szem
a retinára fókuszálja a zöld fényt. Nyugalmat
sugároz, élénkíti az idegeket és harmóniát teremt.
Lila, ibolya: Pozitívan befolyásolja az
idegrendszert, sőt egyes kutatások kimutatták,
hogy fájdalomcsillapító, gyulladásgátló hatása is
van, és javítja a memóriát.
későbbiekben érdemes őt hagyni választani a Meleg színárnyalatok
dekorációkat illetően.
Piros, vörös: Ahogy fentebb már említettük, az
A kezdetekben mindenképpen figyeljünk arra, elején ne erőltessük a piros szín használatát a
hogy a szoba ne legyen piros színű, mert az első szobában, de a későbbiekben bátran válasszunk
hetek szürkés látása után a baba ezt a színt ismeri ilyen kiegészítőket, mert aktivizáló hatása van, és
fel másodjára, így az esetleg idegessé teheti, hogy még a vérnyomást is emeli kissé. Szomorúságra
a közel és a távol lévő dolgokat is ugyanabban hajlamos vagy depressziós gyerekeket érdemes
az árnyalatban látja. Kerüljük a sötét színek sok pirossal körülvenni.
használatát is, mert ez sok esetben szomorúvá és
Narancs: Bizonyítottan energetizáló, élénkítő
nyugtalanná teszi a babákat.
és melegítő hatása van. Segíti az anyagcserét,
MILYEN SZÍNEK HASZNÁLATA JAVASOLT
és pozitívan befolyásolja a hangulatot. A túl
sok narancs szín túlzottan uralja majd a baba
A BABASZOBÁBA?
szobáját, de a narancs kiegészítők használata
Földszínek
mindenképpen ajánlott. Babák esetében
használjuk a pasztell árnyalatait.
A föld színei, mint a bézs, barna, okker és a szürke
általában nyugtatóan hatnak a gyerekekre, mert Sárga: A legvidámabb szín, ami szinte mindenkiből
melegséget sugároznak. Nagyon fontos, hogy nagy pozitív gondolatokat vált ki, viszont a túlzásba
mértékben alkalmazva néhány földszín túl sötétté vitt használat esetén veszekedéseket okozhat,
teszi a babaszobát, így bánjunk velük csínján, hiperaktivitáshoz vezethet a gyerekek esetében,
de érdemes őket kihasználni, mert az izgága és így erre fokozottan figyeljünk oda.
hiperaktív gyerekekre nagyon jól hatnak. A bézs
Molnár Judit - lakberendező
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BADABULLE
ÉJJELI FÉNY

Változtatja a fényét,
kék és lila színben!

Szentjánosbogár alakú hordozható éjjeli fény, ami nyugtató és lágy fényével segíti a babákat az elalvásban. Az éjjeli fénynak 15 órás folyamatos működési ideje van. Több színben változtatja a fényét.
Szekrényre állítható vagy a kiságy szélére is akasztható, így a baba akár el is alhat vagy játszhat vele.
GYERMEKKORBAN NAGYON FONTOS, HOGY A PICIK BIZTONSÁGBAN ÉREZZÉK MAGUKAT MINDEN HELYZETBEN. A BADABULLE VILÁGÍTÓ ÉJSZAKAI FÉNYE EBBEN SEGÍT MINDEN BABÁNAK,
MERT VÁLTOZTATHATÓ FÉNYÉVEL MEGNYUGTATJA AZ ALVÁSRA KÉSZÜLŐ CSEMETÉT.

A BADABULLE TERMÉKEKET KERESD A BABABOLTOKBAN!

DREWEX KUBA II KISÁGY
- 60 x 120 cm
- állítható magasságú ágyrács
- a matrac nem tartozék
- 2 kivehető pálcával
- fehér és szürke színben kapható

MAGAZIN ÁR:

17.990 Ft
NATTOU PLÜSS ZENÉLŐ
- puha, plüss anyagból
- felhúzva zenél
- kedves figurákkal
- 18 és 25 cm-es méretben

18 CM FIGURA
MAGAZIN ÁR:

4.490 Ft

25 CM FIGURA
MAGAZIN ÁR:

5.990 Ft

TAF TOYS ZENÉLŐ-FORGÓ DEVELOPMENTAL MOBILE
- 3 db kétoldalas (kontrasztos és színes) szárnyacska
- a zene, a mozgás és a fények kombinációja
megnyugtatja a babát
- 8 átdolgozott klasszikus dallam
- egymástól függetlenül ki/be kapcsolható
színes fényjáték, zene és forgó mozgás
- szabályozható hangerő
- elemmel működik
Cikkszám: 11615

MAGAZIN ÁR:

10

OTTHON

11.990 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. május 1-től június 30-ig érvényesek.

megérkezett az

új légzésfigyelő

AC 403

•matrac alatti érzékelés dupla szenzorpaddal
•tiszta hangátvitel
•hordozható, tölthető akkumulátoros szülői egység
•hőmérséklet kijelzés és ellenőrzés
•hatótávolság funkció
•hangerő szabályozás és rezgő riasztás
•elemes vagy hálózati működés
•színes, digitális kijelző

Az ANGELCARE
készülékeket
több mint
25 hazai kórház
ajánlja.

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

KIKAPCSOLÓDÁSI LEHETŐSÉG
Mindig szuper ajándékötlet anyának egy
kis kikapcsolódás megszervezése. Avassuk be a nagyszülőket vagy a bébiszittert,
és biztosítsunk anyának szabadidőt arra,
hogy elmenjen manikűröshöz, masszázsra vagy akár edzeni. Ha már régóta nem
látta a barátnőit, akkor feltöltődésképpen
egy csajos estét is szervezhetünk a számára. Ha van lehetősége anyának feltöltődni, a családi együttlétek és a mindennapok is vidámabban és könnyedebben
telnek majd.
AJÁNDÉKVÁSÁRLÁS
Az anyukák sokkal jobban örülnek a gyerekek által kézzel készített ajándékoknak,
mint vásároltnak. A legkisebbek rajzolhatnak valami szépet. Ne foglalkozzunk
vele, ha nem lett a legtökéletesebb, az
anyai szív így is imádni fogja. Nagyobb
gyerekekkel már könnyebb ajándékot kéMájus első vasárnapján Anyák napja van. Ebben a szíteni, ezekhez a kreatív boltokban rencikkünkben ahhoz igyekszünk tippeket adni, hogyan geteg, könnyen elkészíthető, mégis látváérdemes felkészülni erre az ünnepre, sőt akár más nyos ötletet találhatunk.
napokra is, hisz nem csak egy nap ünnepelhetjük az
HOSSZABB PIHENÉS
Anyák napját.

LEGYEN MINDEN
NAP ANYÁK NAPJA

VIRÁGVÁSÁRLÁS
Vigyük magunkkal a gyermekeinket is a virágboltba.
A legkisebbek is élvezni fogják a sok színes virág
és dekoráció látványát, főleg, ha hordozóeszközzel
szállítjuk őket, mert így több mindent láthatnak, és
kényelmesebben is elférünk majd. Nagyobb gyermek
esetén mutassuk meg neki a virágok fajtáit, gyakoroljuk a színeket és a pénz használatát.

A legnagyobb feltöltődést az biztosítja,
ha közösen elutazik a család valahová. De
fontos gondoskodnunk segítségről, hogy
anyának ne fárasztó, hanem pihentető legyen a kikapcsolódás. Érdemes gyerekbarát szállodát választani, ahol van wellness
részleg, mert ott a gyerekek és a felnőttek
is ki tudnak kapcsolódni.

A fenti tippeket nem csak Anyák napjára
vehetjük igénybe, hanem bármikor, hisz
ÜNNEPI ÉTKEZÉS
az anyukák mindig megérdemlik, hogy
Az anyukáknál nehéz megoldani, hogy elmenjenek foglalkozzunk velük. Nem feltétlenül kell
előre otthonról, így, ha ünnepi vacsorát tervezünk, mindig drága ajándék, csak annyi a fonérdemes külső helyszínre szervezni az eseményt.
tos, hogy együtt legyünk szeretetben.
12

AKTUÁLIS

Fabriqué en FRANCE
Made in FRANCE
R

W C -s z ű k ít ő
Szuper kényelmes!
Otthoni használatra
ideális.

Megnyugtató kialakítás és
forma a gyermek számára
A puha külső kellemes
érzetet biztosít a bőrnek

KIDDYLOO

R

kényelmes és megnyugtató.

Ergonomikus fogantyú
Két fokozatban állítható
csúszásmentes fellépő

Kis méretre és könnyen
összecsukható.

A WC magasságához
állítható lábrész
Csúszásmentes talpak
a lábrész alatt

TIPPEK A NYÁRI AUTÓZÁSHOZ!
A legfontosabb, hogy soha semmilyen körülmények között ne
hagyjuk gyermekünket az autóban. Még öt percre sem, mert
nagyon gyorsan fel tud melegedni az autó beltere.
Amire még muszáj odafigyelnünk, hogy ne ültessük be
forró autóba a gyermeket. Főleg akkor ne, ha a gyermekülés
is felmelegedett, mert az öv csatja felforrósodhat, és akár
hólyagos sebet is ejthet a babán.
Indulás előtt próbáljuk meg megfelelő hőmérsékletűre hűteni
az autót. A babát rétegesen öltöztessük fel, nehogy megfázzon
utazás közben. Mindig biztosítsuk a megfelelő mennyiségű
folyadék utánpótlását, ami a legjobb, ha víz vagy ásványvíz,
mert ez csillapítja a legjobban a gyermekek szomját.

FISHER-PRICE BEONE
BÉBIHORDOZÓ
- 0-13 kg-ig használható
- puha párnázott belsőrész
- hárompontos öv
- központi övfeszítő
- levehető huzat

MAGAZIN ÁR:

14.990 Ft
NANIA I-MAX ANIMALS GYEREKÜLÉS
- 9-36 kg-ig használható
- vállpánton állítható övfeszítés
- 7 fokozatban állítható fejtámla
- duplán párnázott, dönthető
- levehető huzat
- felhajtható kartámasz
- több színben

MAGAZIN ÁR:

15.990 Ft
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UTAZÁS

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. május 1-től június 30-ig érvényesek.

Autós rolós napárnyékoló

Cumisüveg melegítő
otthonra – autóba

Gombnyomásra
felrolózható az
autó ablaküvegén.
Kiszerelés: 2 db.

Szélesszájú cumisüvegek és
bébiételes üvegek melegítésére.
Az ételt 60 percen át melegen
tartja, majd automatikusan
kikapcsol. Autós használathoz
szivargyújtós adapter.

magazin ár
3.990 Ft

magazin ár
10.990 Ft

SterilNatural 3in1

elektromos és mikrohullámú gőzsterilizáló
3 üzemmód: FULL SIZE, COMPACT, MICROWAVE.
Két elektromos, és egy mikrós sterilizálás. Vízigény: 80ml/150ml.
Felmelegítés max. 7 perc, sterilizálás 3-5 perc.

magazin ár
14.990 Ft

FULL SIZE
COMPACT

MICROWAVE

POLLY SWING babahinta kültérre/beltérre
9 kg testsúlyig, 4 fokozatban gyorsítható hintafunkció.
Kivehető, extra vastag szűkítő betét, levehető napfénytető,
3-féle levehető játékfigura. Elemmel működik.
Javasolt normál fogyasztói ár 41.990 Ft.

akciós szín: SPRING
35.990 Ft
Levehető zenepanel:
• 6-féle fényt bocsát ki
• többféle zenét játszik
• utánozza a szívhangot
• éjszakai fényként is használható

EASY RELAX

pihenő-hintaszék
Újszülött kortól 9 kg testsúlyig,
ultra könnyű, kicsire csukható,
a háttámla több fokozatban dönthető,
légáteresztő huzat, hordtáskával.
Javasolt normál fogyasztói ár 11.990 Ft.

akciós szín: RED
9.990 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, május 1-től június 30-ig érvényesek. mindenütt, ahol csak baba van

megfelelő lehet. Mivel egy babának elég sok felszerelésre van
szüksége egy kirándulás alkalmával, érdemes olyan helyszínt
választani, ami valamilyen módon bababarát, vagy fel vannak
készülve babák érkezésére is. Ha több napra mentek, akkor
a program és a helyszín összeállításakor kalkuláljatok az időjárással is, vagyis legyen esőnapi program is betervezve. Ez
lehet akár benti játék (társasjáték, közös szerepjáték), vagy
akár a szálláshely környékén lévő program (múzeumlátogatás,
fürdők stb.) is.

SZÁLLÁS FELSZERELTSÉGÉNEK
FELTÉRKÉPEZÉSE

FELKÉSZÜLÉS A
KIRÁNDULÁSRA
GYEREKEKKEL
HA NÉHÁNY ÓRÁS VAGY AKÁR TÖBB
NAPOS KIRUCCANÁST TERVEZTEK,
A MEGFELELŐEN KIVÁLASZTOTT KIRÁNDULÁSI ESZKÖZÖK NAGYBAN SEGÍTIK A KIKAPCSOLÓDÁS ÉLVEZETÉT
AZ EGÉSZ CSALÁD SZÁMÁRA. HA MÁR
NEKIINDULTOK, ÉS ÁLDOZTOK EGY
HÉTVÉGI PROGRAMRA, AKKOR MOSOLYGÓS, A GYERKŐC ÉS A SZÜLŐK
SZÁMÁRA IS KELLEMES KIKAPCSOLÓDÁS A CÉL.
Vegyétek figyelembe azt is, hogy hétvégi
napokon sok helyütt az országban nagyon
nehéz pótolni egy-egy otthon maradt eszközt a boltok nyitvatartása miatt.

HELYSZÍN KIVÁLASZTÁSA,
ESŐNAPI PROGRAM
Minden esetben igyekezzetek olyan
úticélt választani, ami a baba számára is
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Alapszabály, hogy mindig ellenőrizzétek le az interneten található információkat. Bármennyire is fel van tüntetve a szállás
oldalán, hogy rendelkezésre áll utazóágy a kirándulók részére,
sokkal biztonságosabb, ha telefonon rákérdeztek. Így biztosak lehettek benne, hogy nem adták oda az ágyat egy másik
családnak, tisztában lesztek vele, hogy pontosan milyen eszközökkel kell készülnötök, és nem a helyszínen ér benneteket
a meglepetés.

MIBEN SZÁLLÍTSÁTOK A GYERKŐCÖT?
Minden esetben a gyerek szállítási módját a kirándulás helyszínén található útviszonyok és a kirándulás módja alapján
döntsétek el. Amennyiben rossz minőségűek az utak, akkor
válasszatok alternatív hordozási eszközöket (csatos hordozók,
hordozókendők), mert így könnyebb magatokra tenni a babát,
és úgy közlekedni. Amennyiben apa szeretné a babát szállítani,
akkor gondolkozhattok kenguruban vagy fémvázas, háti hordozóban is akár. Kerékpáros kirándulás esetén mindig gyermekek számára készített bicikliülésben szállítsátok a babát, és
gondoskodjatok a megfelelő védőfelszerelésről számára.

ETETÉSKOR MIRE FIGYELJETEK?
Kirándulások alkalmával egyetlen dologra kell nagyon figyelned: mindig tartsátok frissen az ételeket. Ha útnak indultok,
csak olyan ételt vigyetek magatokkal, ami nem romlandó, vagy
amit ha termosz- vagy hűtőtáskában viszel is, rövid időn belül
hűtőbe tudsz tenni, vagy el fogja fogyasztani a gyermek. Szerezz be sportkulacsot, vagy akkora vizespalackot, amit kön�nyen magaddal vihetsz bárhová

DOKI A KÖZELBEN
Indulás előtt mindig készüljetek a legrosszabb forgatókönyvre.
Előre készüljetek fel, hogy a környéken merre van gyerekor-

vos, ügyelet és melyik az ügyeletes patika. Így, ha
tényleg - ne adj’ isten - bármilyen gond felmerülne,
akkor nem kell kapkodnotok, hanem egyből tudjátok, hogy hova forduljatok.

FILLIKID SZÚNYOGHÁLÓ
UNIVERZÁLIS
Babakocsihoz, sportkocsihoz
és utazóágyhoz is
használható.
- a rávarrt gumiszegéllyel
rögzíthető
- anyaga: 100% poliészter
- szürke színben

MAGAZIN ÁR:

1.390 Ft

HASZNOS KIEGÉSZÍTŐK
A KIRÁNDULÁSHOZ
FILLIKID COOL
BABY BIZTONSÁGI
GYERMEKHÁM
- használható babakocsihoz
vagy sétához biztonsági
pántként
- ajánlott kor: 6 hónaptól
- mérete szabályozható

MAGAZIN ÁR:

1.590 Ft

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

BELTUPP KIEGÉSZÍTŐ
BIZTONSÁGI ÖV
A BeltUpp kiegészítő biztonsági öv a 15-36 kg kategóriájú
ülések 5 pontos övrendszerének hiányát hivatott pótolni. A
15-36 kg kategóriában az ülések kevésbé dönthetőek, ezért
gyakori, hogy a gyerekek alvás
közben kidőlnek az ülésből. A
BeltUpp öv ezt is segít megakadályozni, emellett a biztonságot is növeli.

3

MAGAZIN ÁR:

7.990 Ft

WOMAR KENGURU
N13

DISNEY DREAM
ÜLÉSMAGASÍTÓ

NATTOU BABAFIGYELŐ TÜKÖR

- 3 hónapostól 24 hónapos korig
- 13 kg-ig használható
- a baba be- és kifelé is nézhet
- belseje 100% pamut, a külseje
100% poliészter, bélése:
poliészter szál

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

Könnyen szemmel tartható a hátsó
ülésen menetiránynak háttal bekötött gyermek. A hátsó ülés fejtámlájára rögzíthető.

MAGAZIN ÁR:

5.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

5.990 Ft
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. május 1-től június 30-ig érvényesek.

MAGAZIN ÁR:

7.290 Ft

IZI COMFORT X3 GYEREKÜLÉS
Drága Kincsünk!
PANTONE 159
C:
10
M:
70
Y:
95
K:
1

Gondoskodunk arról,
hogy a bébihordozó után
is biztonságban legyél!
Pont ugyanúgy,
,,
mint a mi ölelo
karjainkban!
MAXIMÁLIS BIZTONSÁGOT NYÚJT, MERT:
•
•

•
•
•
•

Menetirány szerint az autó 3 pontos biztonsági
övével rögzíthető, 9-18 kg-os gyerekülés.
A fejnek és nyaknak egyaránt oldalvédelmet
biztosít. A fejvédő magassága egy mozdulattal
állítható, melyet a vállövek automatikusan követnek, beállva a nyolc lehetséges magasságból
a megfelelőbe.
Légáteresztő háttámlája csökkenti az izzadás
okozta kellemetlenségeket.
Mágneses övrendszere megkönnyíti a gyermek
ki- és beszállását.
Központi övfeszítővel és állítható magasságú vállövekkel felszerelt ötpontos övrendszere állandó
szilárd helyzetet biztosít.
Öt fokozatban dönthető, így a gyermek minden
testhelyzetében kényelmes.

MOST MENETIRÁNY SZERINTI
BIZTONSÁGI SZETTEL EGYÜTT:

69.990 Ft

A BIZTONSÁGI SZETT TARTALMA:
1 db zsebes ülésvédő, 1 db árnyékoló, 1 db
„baba az autóban” háromszög, 1 db övrögzítő
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. május 1-től június 30-ig érvényesek.

CAM MICRO AIR SPORTBABAKOCSI

FILLIKID
NAPERNYŐK

- 3 ponton állítható dőlésszög
- megszűri az ultraibolya sugárzást
(UV 50+)
- hengervázas babakocsikhoz ajánljuk
- 70 cm átmérőjű ernyő

Újszülött kortól használható, könnyű, alumínium vázas babakocsi állítható
magasságú különálló tolókarokkal, légáteresztő oldallappal, állítható lábtartóval és háttámlával, levehető kapaszkodóval, hordozófüllel. Lágy felfüggesztésű dupla kerekekkel, hátul központi fékkel, elöl bolygókerékkel. Huzata
mosható. 89 cm-esre csukható a kapaszkodóval együtt.

MAGAZIN ÁR:

3.290 Ft

FILLIKID
PÖTTYÖS NAPERNYŐ
- 3 ponton állítható dőlésszög
- UV 50+ szűrés
- hengervázas babakocsikhoz ajánljuk
- 70 cm átmérőjű ernyő

MAGAZIN ÁR:
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3.690 Ft

Tartozékok: 5 pontos öv, állítható magasságú,
puha, kétoldalú ülésbetét (a másik oldal színe a
babakocsi huzatáéval egyezik), naptető, esővédő, bevásárlókosár

MAGAZIN ÁR:

39.990 Ft

GMINI BENNY ESERNYŐ BABAKOCSI
Nagyon könnyű, esernyőre csukható babakocsi. Kivehető kapaszkodóval, fékezhető hátsó kerekekkel, 5 pontos biztonsági övvel van ellátva.
6 hónapos kortól ajánlott.

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:

12.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. május 1-től június 30-ig érvényesek.

TIPPEK BABAKOCSIS FUTÁSHOZ!
ALAPOZÁS
Szülés után, futás előtt mindenképp szükség van
regenerációra és egy kis alapozásra. A 6 hetes kontrollon, ha zöld lámpát kapsz az orvosodtól, akkor
indulhat az intim torna, a szétnyílt hasizom regenerálás és core izomzat erősítés. Így 6 hónappal szülés után már kellően felkészült leszel a rendszeres
futásra, kevesebb esélyed lesz derék-, hátpanaszokra
vagy bármiféle sérülésre.
FUTÓ BABAKOCSI
Ha rendszeresen szeretnél futni babáddal, akkor
mindenképp szerezz be egy profi járgányt, mert a
normál babakocsik futásra nem használhatóak. Ha
jó kocsival futsz, akkor szinte nem is érzed, hogy
gurítasz magad előtt egy babakocsit. Amennyiben
még nem tudod, hogy a ti sportotok-e a babakocsis
futás, érdemes kölcsönözni egyet néhány hónapra.
A Fuss Babakocsival Egyesületnél találtok több féle
típust, így kipróbálhattok kedvetekre mindenféle
márkát.

ÖLTÖZÉK
Akárcsak egy normál futásnál, itt is a legfontosabb
egy futásra alkalmas cipő és a jól szellőző sportruha. Szoptatás esetén még nagyobb hangsúlyt kap az
a sport melltartó! Ezen nem szabad spórolni, szerezz be egy kényelmes, szoros típust, és edzés előtt
mindig szoptasd meg babádat, igyál különösen sok
folyadékot.
Babád öltözékénél kalkulálj azzal, hogy kap egy kis
menetszelet is, így egy vékony takaró és a réteges
öltöztetés is praktikus megoldás.
BABÁD
A futó babakocsik használata 6 hónapos kortól javasolt, mivel sportülésesek, így babád biztonsággal
kell, hogy tartsa a fejét, de még jobb, ha már tud
ülni. Érdemes kivárni baba és mama szempontból
is ezt az időpontot a kezdésre. Nagy valószínűséggel
aludni fog vagy békésen nézelődni.

mi után mi következik. Anya kicsit bemelegít, anya
fut, anya nyújt, aztán indulhat a bringázás, motorozás vagy játszóterezés.
VIGYÉL MAGADDAL
Vizet magadnak és babádnak is és egy kis rágcsálnivalót. Aktuális kedvenc játékot, amire érdemes
rátenni egy madzagot, hogy ne repüljön ki a babakocsiból 5 percenként, valamint a pelenkázó szütyőtöket.
TEREP
Nézz szét a környéken, merre tudtok biztonságosan
futni. Ideális a sima aszfalt vagy rekortános pálya.
Bringa út, csendes kertvárosi rész, park vagy bármilyen nyugisabb környék is jó választás lehet, ahol
nincsenek autók. Célszerű kinézni olyan útvonalakat is, ahol egy játszóterezés is beleférhet kocogás
közben vagy a végén, hogy a gyerekeknek is legyen
egy kis jutalom a közös sportolásért.
IDŐZÍTÉS
Érdemes alvásidőben kezdeni, hogy ne érjen csalódás, és mindenképp kellemes szundival teljen az
első kocogás. Célszerű rendszerességet vinni futásaitokba, segítség lehet babátoknak is, ha tudja, hogy

A LEGFONTOSABBAK
Ennél a sportnál a baba az első, hozzá alkalmazkodva az edzés lehet hosszabb is, mint terveztük, ha
nagyon jót alszik és elvan, viszont ha éppen kevésbé van kedve babakocsiban ülni, vagy pelenkát kell
cserélni, akkor bizony ezt is el kell fogadni, és hamarabb abbahagyni, megállni, mint szerettük volna.
A másik nagyon fontos, hogy folyamatosan figyeljünk testünk jelzéseire, és ha bármi kellemetlen, akkor vegyünk vissza a tempóból.

KELLEMES KÖZÖS SPORTOLÁST!
Nyári Fruzsina
www.fussbabakocsival.hu

GMINI UTAZÓÁGY

- 15 kg-ig terhelhető
- hálójának köszönhetően jól szellőzik
- kerekével könnyen mozgatható
- hordtáskával egyszerűen tárolható
- 60x120 cm-es méret

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. május 1-től június 30-ig érvényesek.

KEDVENC
BABAKOCSIJA

vaLco
TULAJDONSÁGOK:
•

Az ülőke háttámlája állítható, akár
majdnem teljesen vízszintesbe is
dönthető.

•

A hátsó kereke fékezhető, az első
kerekei bolygósíthatóak.

•

A védőkarfa egyszerűen levehető.

•

Biztonsági övvel van ellátva.

•

A kupola több pozícióba is állítható.

•

A sportrész anyaga légáteresztő.

•

Egyszerűen összecsukható.

MEGVÁLTOZTATHATOD A
BABAKOCSI STÍLUSÁT
A KÜLÖN KAPHATÓ
SZÍNES KUPOLÁVAL!

NANIA COSMO LIMITED
AUTÓSÜLÉS
- 0-18 kg-ig használható
- több fokozatban dönthető
- ülésszűkítő és fejszűkítő
- kitűnő csípő-, oldal- és fejvédelem
- 5 pontos biztonsági öv
- vállpánton állítható övfeszítés
- a váz dupla héjszerkezetű
- levehető és mosható huzat

MAGAZIN ÁR:

19.990 Ft
WOMAR HORDOZÓKENDŐ
- modern és divatos kialakítás
- antibakteriális, Öko-Tex Standard
100 és Hygienic Certificate-tel
rendelkezik
- többféleképpen is megkötheted
- az átlóskereszt kötés biztosítja
a rugalmasságát az anyagnak
- anyaga: 100% pamut
- 13 kg-ig használható
- a kendő hossza 2 méter

FERRARI PELENKÁZÓTÁSKA
- univerzális pelenkázótáska
- vállon hordható
- babakocsira rögzíthető
- tartozék pelenkázólap

11.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

8.990 Ft

FISHER-PRICE BEFIX GYEREKÜLÉS
- 15-36 kg-ig ajánlott autósülés
- a fejtámla állítható
- ülésmagasítóként is használható
- a huzat levehető és mosható

MAGAZIN ÁR:

13.990 Ft
24
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MAGAZIN ÁR:

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. május 1-től június 30-ig érvényesek.

MAGZATVÉDŐ ÖV
LEGYEN A TIÉD
PANTONE 159
C:
10
M:
70
Y:
95
K:
1

VAJON A KISMAMÁK MIÉRT NEM
HASZNÁLJÁK A BIZTONSÁGI ÖVET?

AKCIÓSAN
8.990 Ft-ért

Azért, mert az öv feszül, kényelmetlen és
nyomja az egyre növekvő pocakban fejlődő
magzatot.

A MEGOLDÁST A BESAFE
MAGZATVÉDŐ ÖV JELENTI!
HOGYAN LEHET 0 FT-ÉRT A TIÉD?
1. Vásárold meg 8.990 Ft-os kedvezményes
áron a BeSafe magzatvédő övet, és tartsd meg
a vásárlást igazoló papírokat.
2. Használd az övet minden autós utazáshoz a
várandósság ideje alatt.
A BeSafe magzatvédő öv a biztonsági övet
a medence irányába húzza le, és a has alatt
vezeti el, ezáltal fokozottan védi a kismamát
és születendő gyermekét. Számos autóbalesetben a Besafe magzatvédő övnek köszönhetően
nem történt sérülés. Már a terhesség korai
szakaszában is eredményesen alkalmazható.

WWW.BESAFE.HU

3. A babád születése után vidd vissza a
használt BeSafe magzatvédő övet a papírjaival abba a bababoltba, ahol vásároltad, és
ott beszámítják Neked az árát, a 8.990 Ftot új BeSafe gyerekülés vásárlása esetén.
Az akció 2017. december 31-ig tart, a pontos részletek és a
résztvevő boltok listája a www.besafe.hu oldalon található.

EGY ÖV, KÉT ÉLET!

A munkahelyek kötött
beosztása miatt nehéz
mindig tópart vagy folyó
közelébe utazni, ilyenkor
érdemes kihasználni egyegy napra a strandok által
nyújtott kikapcsolódási lehetőséget. De gyerekekkel
érdemes odafigyelnünk az
alábbiakra.
Mindig adjunk a gyerekünkre papucsot! Ne
legyen sehol mezítláb,
mert az öltözők padlója
nagymértékben tartalmaz
fertőző gombákat, amik a
betegek lábáról kerülnek a
környezetbe. A papucs viselése mellett fürdés után
alaposan töröljük meg a
gyerekeket, kiemelten figyelve a talp és a lábujjak közére. Mindenkinek
legyen saját törölközője,
mert a közös törölköző is
melegágya a fertőzéseknek.
A medencében fürdés
előtt mindig figyeljünk
arra, hogy a gyerekek
zuhanyozzanak le, és ne
felhevült testtel menjenek
bele a vízbe, mert a gyors
hőveszteségtől görcsös állapot alakulhat ki.
A gyerekek kifejezetten
ki vannak téve a kiszáradásnak, a hőgutának és a
kóros folyadékvesztésnek,
ezért nagyon figyeljünk
oda, hogy mindig eleget
26
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STRANDON

BIZTONSÁGBAN
Ahogy melegszik az idő,
a család, főleg a gyerekek
egyre inkább szeretnek
vízpart közelében lenni.

után 4 között csak nagyon
rövid ideig maradjunk a
napon, legyenek bekenve
napvédő krémmel és akkor is legyen a gyerekeken
kalap és napszemüveg.
A naptej kiválasztásakor
ügyeljünk arra, hogy ne
csak az UVB-sugarakat,
hanem az UVA-sugarakat
is kiszűrje, és ha lehet, vízálló legyen.
Napozás előtt fél órával
érdemes már a gyerekeket
bekenni, és bizonyos időközönként ezt ismételni a
megfelelő védelem elérése
érdekében.

igyanak. A legjobb, ha tiszta vizet vagy
ásványvizet adunk a gyerekeknek, ha
mégis mást kérnek, és engedünk nekik, mindig édesítés nélküli italt válas�szunk, gyümölcs vagy zöldséglevet.
A legmelegebb időszakában a napnak
nem szabad a gyerekekkel kint tartózkodnunk a napon. Délelőtt 10 és dél-

A legegyszerűbben úgy
tudjuk megállapítani a védelem időfaktorát, hogy
kimegyünk a napra és lemérjük azt az időintervallumot, amely alatt a „kellemes napsütés érzete” után
az „égetően süt a nap”
érzése bekövetezik. Ez általában 5-10 percet vesz
igénybe. A kapott értéket
szorozzuk meg a naptej
fényvédő faktorszámával,
majd vonjunk ki belőle
huszat, és így megtudjuk,
hogy hány percenként kell
bekenni magunkat. Ha
biztosra akarunk menni,
akkor érdemes beruháznunk egy UV órára, ami
mindig mutatja, hogy
mennyire veszélyes éppen
az UV mértéke.

CLEVAMAMA 2 AZ 1-BEN PÁRNA
ÉS TAKARÓ AJÁNDÉK MOMMA
ROCKING SZÍVÓSZÁLAS
ITATÓPOHÁRRAL
A luxus kivitelű párnát könnyen átalakíthatod rendkívül
puha természetes
anyagú flanel takaróvá. Nagy mérete
miatt (100x120cm),
tökéletes megoldás
utazás közben tipegő korú gyermeked
számára is, hogy
jól befészkelhesse
magát.

MOST EGYÜTT:

SCORPIO SAPKA,
KALAP ÉS KENDŐ
- nyári sapka
- kellemes tapintású
- kényelmes anyagból
- több színben és
méretben kapható

+

MAGAZIN ÁR:

7.990 Ft

990 Ft

SKILLMAX BABAKOCSI SZETT 3 IN 1
- könnyű, stabil váz
- bolygósítható, fixálható első kerekek
- ötpontos biztonsági öv
- több pozícióba dönthető háttámla
- nagyméretű bevásárlókosár

TARTOZÉKOK: babakocsi váz, sportrész, mózeskosár, bébihordozó, pelenkázótáska, lábzsák,
esővédő

MAGAZIN ÁR:

79.990 Ft

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

EZEKKEL A

TERMÉKEKKEL

A BABÁK IMÁDNI
FOGJÁK A

PANCSOLÁST!
CAM BABY BAGNO BABAKÁD
- 2 csúszásmentes, anatómiai formájú üléssel
- egyik oldalon fektetve, 0-6 hónapos korig,
másik oldalon ültetve, 6-12 hónapos korig
- szivacs- és szappantartó
- kis zuhanyozó kancsó
- stabil tartást
biztosító alj
- leeresztődugó

MAGAZIN ÁR:

7.990 Ft

MALTEX ZSIRÁFOS
BABATARTÓ

Műanyag, a baba testéhez kialakított, tapadókorongos talpú babatartó fürdetéshez.

BABY ONO FÉSŰ-KEFE
TERMÉSZETES SÖRTÉKKEL
- antisztatikus
- a fésű fogai lekerekítettek
- a kefe kellemesen
masszírozza a fejbőrt

MAGAZIN ÁR:

1.190 Ft
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MAGAZIN ÁR:

990 Ft

THERMOBABY COCOON
BABATARTÓ

8 hónapos korig használható babatartó. Tapadókoronggal rögzíthető, gumírozott fekvőfelülete megtartja
a babát.

MAGAZIN ÁR:

3.190 Ft

BABYONO FÜRDŐKÖNYV
TÖBB TÍPUSBAN

A pancsolókönyv 8 színes, puha oldalból áll. Az élénk
színek és formák felkeltik és hosszú ideig fenntartják a
baba érdeklődését.

MALTEX 84 CM-ES
LEENGEDHETŐ BABAKÁD
- újszülött kortól
- leengedhető
- kedves figurával
- 84 cm-es

MAGAZIN ÁR:

1.690 Ft

MAGAZIN ÁR:

990 Ft

MALTEX ZSIRÁFOS
WC-SZŰKÍTŐ

- a legtöbb szabványos WC-ülőkével kompatibilis

HELLO KITTY FELLÉPŐ
Hello Kitty mintás, csúszásgátlóval ellátott fürdőszobai
fellépő. Segít, hogy a gyermekek elérjék a mosdókagylót.

MAGAZIN ÁR:

2.390 Ft

MAGAZIN ÁR:

699 Ft

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

GONDOSKODJUNK

A BABABŐR
EGÉSZSÉGÉRŐL

A fürdés a csecsemők és a szülők számára is
közös örömöt, játékot jelent, ezért a fürdetés
ideje gyakran elhúzódik.
Vajon tudjuk-e, hogy hosszabb fürdés során a bőr
védelmező „savköpenyének” vegyhatása a fürdővíz
semleges irányába tolódik el, és fürdés után 4-6
órába is beletelik, hogy visszaálljon a természetes
pH 5-ös érték alá. Ezalatt a bőr sérülékenysége
megsokszorozódik.
Könnyen
kiszárad,
bepirosodik, csökken az ellenállóképessége.
Ebben az érzékeny állapotban nagyon fontos,
hogy a bőr milyen egyéb anyagokkal érintkezik,
ezért kiemelten fontos, hogy milyen szappant
használunk. A túlérzékenység létrejöttében
nagy szerepe van a gyermekfürdetők illat- és

színezőanyagainak., és fontos tudni, hogy a
gyógynövények is allergizálhatnak, így érdemes
várni a használatukkal. Egyre többen szappan
nélkül fürdetik gyermeküket, de a baba
megtisztításához a folyóvizes megmosás és a
babafürdető használata segít a legjobban.

2-3 éves korig a gyerekfürdetők
akár hajsamponként is
használhatóak.
Csecsemőnk fürdetéséhez válasszunk illat- és
színezőanyagmentes terméket a későbbi allergiás
bőrelváltozások megelőzése céljából. A vitaminok
(E, B) védik a bőrt, ezért az összetevők között
erre is figyeljünk. A bőr regenerációját segíti, ha
csak rövid ideig fürdetünk, maximum 3-4 percig.
A babák bőréhez közelítő pH 5 körüli szappan
használata segíti a gyorsabb bőrregenerációt.

SÁBA GYERMEKFÜRDETŐ
250 ML

SÁBA BŐRVÉDŐ
SZAPPAN 250 ML

Mesterséges illat és színező
anyagtól mentes gyermekfürdető. Vegyhatása kedvező,
a gyerek bőrének pH-jával
megegyező. Tisztító hatását
gyengéden a gyerekek bőrének
pH egyensúly eltolódása nélkül
fejti ki. Egységár: 3196 Ft/liter

A Sába savas hatású bőrvédő szappan, kímélő, de hatékony folyékony
szappan. A termék savas vegyhatása
a bőr savasságával harmonizál. Bőrnyugtató, összetevői kellemes, sima,
puha tapintást biztosítanak. A termék
mesterséges illat és színezőanyag
mentes. Egységár: 3196 Ft/liter

MAGAZIN ÁR:

799 Ft

MAGAZIN ÁR:

799 Ft

CLEVAMAMA CSÚSZÁSGÁTLÓK
- megvédi a kisgyermeket a kádban vagy zuhanyzóban való elcsúszástól
- extra hosszú 43x91cm, lefedi a kád teljes alját
- két gyermek fürdetéséhez is használható
- egyedülálló térdelőpárnája könnyebbé teszi a fürdetést
A párnázott csúszásgátló tapadókorongjai biztosan a helyén tartják a
kádban és a zuhanyzóban is. Csúszásmentes, gyorsan szárad.

KÉK SZÍNŰ:

4.990 Ft

ÓCEÁN MINTÁS:

5.490 Ft

CLEVAMAMA CSÚSZÁSGÁTLÓ
ZUHANYBA
- 53x53cm
- óceán mélye mintával
- térdelőpárna nélkül

MAGAZIN ÁR:

3.490 Ft

ÚJDONSÁG:

TOMMEE TIPPEE
SIMPLEE PELENKACSOMAGOLÓ
A Sangenic Simplee pelenkacsomagolót könnyű összerakni és
használni, helytakarékos, higiénikus (a fólia a baktériumok
99%-át elpusztítja) és még stílusos kiegészítője is a babaszobának.
Az egyedi zárófedélnek
és az antibakteriális
fóliának köszönhetően
a vödörben a pelenkák
elkülönítetten
tarthatók, ezért nem kell
állandóan a kinti kukába vinni azokat, és a
lakásban is friss illat
marad.
Elérhető kék, rózsaszín és fehér színben.

KERESD A BABABOLTOKBAN!

MAGAS SZINTŰ
BABABIZTONSÁG
A FÜRDETÉSKOR!

AQUELLA BABY MIX
NEDVES TÖRLŐKENDŐ
- gyengéden és hatékonyan tisztít
- alkoholmentes
- nem okoz irritációt vagy allergiás reakciót
- klinikailag tesztelt
- könnyen használható
- 120 darabos, egységár: 4,15 Ft/darab

MAGAZIN ÁR:

499 Ft

FOGÁPOLÁS
BABAKORBAN
Az első fogacska felbukkanása
előtt arra érdemes ügyelni, hogy a
cumival a szájba bejutó baktériumok
ne okozzanak szájpenészt. Ezt
megfelelő sterilizálással könnyedén
el lehet kerülni.
Amikor előbukkan az első fogacska
(négy-öt hónapos kortól akár 12
hónapos korig is kitolódhat), akkor
indul a fogtisztítás. Erre az egyik
legalkalmasabb eszköz a szülő ujjára
húzható kis szilikon fogkefe. De
szuper kis sörtés, mini fogkefék is
kaphatóak, ha rögtön a hagyományos
formával szeretnénk kezdeni.
Itt a szülőnek nagy felelőssége van
abban, hogy ha lehet, fogmosás után
egyáltalán ne, de napközben is minél
kevesebb cukros italt kapjon a gyerek
cumisüvegből, mert az apró tejfogak
rövid idő alatt elszuvasodhatnak.
A nagyobb, már önállóan fogmosó
gyerkőcöket egy idő után nehéz
rávenni a fogmosásra, ennek a
problémának a megoldásában sokat
segíthet, ha kedvelt mesefigurával
díszített fogkefét használunk jó ízű
fogkrémmel kombinálva.
Az is előfordul, hogy a gyerek
túl hamar elkészül a fogmosási
művelettel, ebben egy kis homokóra
vagy egy kb. 2 percig villogó,
világítós fogkefe nyújthat segítséget
a szülőnek, hogy betartassa a
csemetével az ajánlott fogmosási
időt.
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MAM FIRST BRUSH FOGKEFE

Fogat mosni, mint a nagyok! A First Brush segítségével a babák
könnyen tudják utánozni a felnőttek fogmosó mozdulatait, így az
önálló fogmosást kezdettől fogva helyesen tanulják.
•
•

Rövid, kompakt nyél, hogy a felnőttek fogmosó mozdulatait utánozni tudják.
Masszírozó fej az érzékeny fogínyek mas�szírozására.

A fogzás legtöbbször 6-7 hónapos
korban jelentkezik először, 12-14
hónapos korig folyamatosan zajlik és
általában 2,5-3 éves korra fejeződik be
teljesen.

MAGAZIN ÁR:

749 Ft

MAM BITE&RELAX
MINI RÁGÓKA
1-ES SZAKASZ
A 4 különböző felületi szerkezet
és a 2-féle anyag számos rágási lehetőséget nyújt. Extra kis méretű,
pehelykönnyű, utazáshoz ideális: a
legkisebbek részére ajánlott 2 hónapos kortól.

MAGAZIN ÁR:

1.190 Ft

2-ES SZAKASZ
Innovatív 3D-formájú, extra
könnyű mini rágóka. A 4 különböző felületi szerkezettel, 2-féle
anyagból kialakított rágóka
gyengéden masszírozza a baba
ínyét, és változatos rágást biztosít. Utazáshoz ideális!

MAGAZIN ÁR:

1.190 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. május 1-től június 30-ig érvényesek.

Nézzétek csak,
meg is találtam
a kedvencemet!

MAM CUMIK

A babák 94%*-a elégedett vele
A MAM nyugtató cumik megkönnyítik a babák számára a nyugodt pihenést. A kutatások kimutatták,
hogy a babák 94%-a boldogan elfogadja.
A selymesen puha szívóka kellemes felülete a természetesség érzetét kelti, miközben szimmetrikus
alakja gondoskodik arról, hogy a cumi mindig a helyes pozícióban legyen a baba szájában.
A szellőzőlyukak gondoskodnak arról, hogy elegendő levegő érje a baba bőrét.
A babák gyorsan nőnek, így a MAM cumik négyféle méretben kaphatóak, követve az állkapocs
anatómiai fejlődését. Egyes modellek praktikus tárolódobozban kerülnek forgalomba, mely lehetővé
teszi a cumik mikrohullámú sütőben történő sterilizálását.
Ha többet szeretne megtudni fogszabályozó cumijainkról és aktuális termékeinkről, akkor látogasson
el honlapunkra!
* piackutatás 2010-2014 között, 1236 babán tesztelve
Mindenre jól felkészültünk MAM cumijainkkal és a sterilizálódobozzal
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2-6

hónap

6+
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48
óra

MAM Original

MAM Original

MAM Original

MAM mikrohullámú
sterilizáló és tárolódoboz

TUDOMÁNYOSAN BIZONYÍTOTT

Csapatmunka a maximális biztonságért:
Csak egészségügyi szakértőink
jóváhagyása után állnak rendelkezésre
termékeink a babák számára.
Az összes MAM termék
BPA-mentes anyagból készül.

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

MOMERT DIGITÁLIS MÉRLEG 6425
- súlykülönbség kijelzése funkcióval
- 10 grammos osztás
- jelzi a túlterhelést és
az elemek merülését
- nagyméretű LCD kijelző
- 20 kg-ig használható

MAGAZIN ÁR:

11.990 Ft

MOMERT 1704 CUMISÜVEG ÉS
BÉBIÉTEL MELEGÍTŐ, OTTHONI ÉS
AUTÓS
- a beállított hőmérsékletet órákig tartja
- vízzel vagy víz nélkül is működtethető
- 40°C szint: az étel hőmérsékletét
az anyatej természetes hőfokán tartja
- 70°C szint: 5 perc alatt etetési
hőmérsékletre melegíti a tejet
- 100°C szint: sterilizálja az etetési
eszközöket
- facsaró és etetőtál kiegészítők

BABYONO ÜVEG ÉS
CUMIMOSÓ KEFE
- felakasztható 2 darabos készlet
- Egységár: 195 Ft/db

MAGAZIN ÁR:

390 Ft

DR. BROWN’S 2 DB
SPATULA KANÁL

- az egyenes vég megkönnyíti a pép
kikanalazását a tányérból
- kézre álló forma
MAGAZIN ÁR:
- 2 darabos
- egységár: 345 Ft/db

MAGAZIN ÁR:

7.990 Ft

DR. BROWN’S ÚJSZÜLÖTT AJÁNDÉKSZETT
A Dr. Brown’s cumisüvegek BPA,
PVC és ftalát mentesek. A csomag tartalmaz 2 darab 120 ml-es,
3 db 240 ml-es standard cumisüveget etetőcumival, 2 db L2-es
pótcumit, 2 db zárókupakot és 3
db tisztítókefét.

MAGAZIN ÁR:

6.990 Ft
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. május 1-től június 30-ig érvényesek.

690 Ft

GRILLPARTI GYEREKEKKEL

Mire figyeljünk?
VÉGRE SÜT A NAP, ÉS EGYRE TOVÁBB
TUDUNK A SZABAD ÉG ALATT TARTÓZKODNI. A KELLEMES NYÁRI ESTÉKEN A
LEGJOBB CSALÁDI KÖRBEN, BESZÉLGETÉSSEL ELTÖLTENI AZ IDŐT.
Mivel a jó levegőn hamar megéhezik az ember,
miért ne rendezhetnénk kerti sütést? Van alkalmas teraszunk? Vagy esetleg kertünk, ahol
felállíthatjuk a kis grillsütőnket? Ha ezek a kellékek megvannak, és pár szelet hús is lapul a
hűtőben, van otthon fűszer és némi zöldség
a salátához, akkor semmi sem akadályozhat
meg minket egy kellemes grillparti megrendezésében. Maximum az időjárás. De ha az
is nekünk kedvez, akkor trombitáljuk össze a
család apraját és nagyját, és irány a terasz. Ha
előre aprított grillfát vagy faszenet használunk,
amit egyébként minden benzinkúton lehet kapni, akkor nem kell bajlódnunk a favágással. És
biztos, hogy nem lesz baleset, és nem a legközelebbi kórházban töltjük az estét.
Ha mégis aprítunk, legyünk nagyon óvatosak.
A gyerekeket minden érdekli, ami szokatlan és
nem mindennapi, úgyhogy könnyen láb alatt
lehetnek. Vigyázni kell arra, hogy ne kerüljön
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szálka a kicsi kezükbe, ne ejtsék a lábukra a
fadarabokat, és ne vegyenek a szájukba semmilyen piszkos vagy földről felszedett tárgyat.
Ha ezzel megvagyunk, akkor jöhet a tűzrakás,
majd a meggyújtás. Ne engedjük a gyerekeket a
tűz közelébe, mivel könnyen kibillenhetnek az
egyensúlyukból, és véletlenül bele is eshetnek.
Arra ügyeljünk, hogy ne rohangáljanak a picik,
nehogy nagy esés legyen a vége. A sütő vagy
tűz mellett mindig legyen egy felnőtt, aki figyel
arra, nehogy elégjen az étel és a lurkókra is,
nehogy valami „rossz fát tegyenek a tűzre”.
Tehát jó az idő, mindenki eljött, pattog a tűz,
készül a flekken és mindenki, kicsi és nagy
is jól érzi magát. Figyeljünk viszont, hogy az
esték hűvösek lehetnek, és ezt sajnos a tűz
mellett ülve nem érzékeljük. Mindig adjunk a
gyerekekre egy könnyű pulóvert vagy kabátot,
nehogy megfázzon a derekuk vagy a hátuk.
A nagy játékban, rohangálásban és főzésben
mindenki meg is szomjazik. Egy kerti partin
előkerülhetnek az alkoholok is, de csak a felnőttek számára. Vigyázzunk, hogy a gyerekeink ne
igyanak bele a mi poharunkba, mert könnyen
alkoholmérgezést kaphatnak. Nekik készítsünk
ki vizet, üdítőt vagy egy kellemes turmixot.

BABYONO BAGLYOS HÁTIZSÁK
A bagoly formájú hátizsák
remek társ az óvodai kalandok kezdetekor! A gyermek
könnyen magával tudja vinni benne a kedvenc játékát
vagy egy kis finomságot.

BABYONO PLÜSS BAGOLY 25CM
Az újszülött kortól ajánlott kedves bagoly arra biztatja
a babát, hogy megfogja és játsszon vele. A puha játék
elősegíti az érzelmi fejlődést és a baba képzelőerejét.

BABYONO BAGLYOS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ
Ez a fejlesztőjáték babakocsira, kiságyra vagy autósülésre erősíthető. Segít fejleszteni a baba érzékelését, tapintását és hallását.

www.babyono.hu

CAM SMARTY ETETŐSZÉK HUZATTAL
- univerzális rögzítőrendszer állítható hevederekkel
- 4 magasságba állítható
- levehető széles tálca
- anatómiai ülés puha, levehető huzattal
- 3 pontos biztonsági öv
- csúszásmentes lábak
MAGAZIN
- szivaccsal könnyen tisztítható
- a huzat levető és 30°C-on mosható
- ultra kompakt méretűre csukható
- hordozótáskával

ÁR:

12.990 Ft
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PHILIPS AVENT MIKROHULLÁMÚ
STERILIZÁLÓ SZETT SCF277/01
- 6 db cumisüveg sterilizálására alkalmas
- gyorsan és könnyen használható
- ideális otthoni használatra és utazáskor is
- legtöbb mikrohullámú készülékbe belefér
- ha nem nyitjuk fel a sterilizáló tetejét, az
eszközök 24 órán át sterilek maradnak
- űrtartalom: 200 ml

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.

ETETÉS

9.990 Ft

TARTALMA: 1 darab mikrohullámú gőzsterilizáló, 2 darab 125 ml-es
Classic cumisüveg, 2 darab 260 ml-es Classic cumisüveg, 1 darab
csipesz, 1 darab mérőedény

Az újságban szereplő árak 2016. május 1. és június 30. között érvényesek, forintban értendők, és mindennemű adót
magukban foglalnak. A termékek dekoráció nélkül kerülnek
árusításra.
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MAGAZIN ÁR:

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. május 1-től június 30-ig érvényesek.

Boldog mamák,
boldog babák
Szoptatási termékek
szívvel, lélekkel.

CALYPSO

AMARYLL START

Magazin ár: 49 900 Ft.

Magazin ár: 9 490 Ft.

Elektromos mellszívó

Kézi mellszívó

TULIPS

GOLD CREAM

Magazin ár: 2 690 Ft.

Magazin ár: 1 790 Ft.

Bimbóvédő sapka

ARDO elektromos mellszívók
Az Ardo mellszívókat a vezető svájci kórházak
ajánlják – nem véletlenül. Használatuk
egyszerű, különösen hatékonyak, és nem
utolsósorban kiemelkedően halkak, hogy
őrizzék a kisbabás családok éjszakai nyugalmát.
Az Ardo olyan kismamáknak fejlesztette
ki mellszívóit és szoptatási termékeit, akik
szeretnék élvezni szabadságukat, és ehhez
hatékony fejési élményre vágynak.

www.ardomellszivo.hu

Lanolin bimbóápoló

Csendesség: Az Ardo mellszívók
kivételesen halkak, ezért diszkréten
használhatóak bárhol.
Flexibilitás: a szívóerő és a ciklusszám
külön szabályozható.
“Vacuum Seal” technológia: A zárt
rendszer védi a tejet és a motort a
szennyeződéstől.
Különleges garancia: 400 órányi
működési időre, vagy 1 évre
adunk teljes garanciát.

MILYEN JÁTÉKOT
VÁLASSZUNK
AJÁNDÉKBA?
A terméket borító festékanyag minőségi
szempontjait fontos szem előtt tartanod,
hiszen előfordulhat, hogy a szájához
emeli a kibontott kincset. Ebből az okból
kifolyólag olyan játékot válassz, amelynek
nincsenek apró, letörhető alkatrészei, így a
fulladásveszély is elkerülhetővé válik.
Egy játék minőségét nagyban meghatározza
az is, hogy a környezetre veszélyes alkáli
elemmel vagy mechanikusan működik-e,
illetve hogy az mennyire strapabíró és
mennyire gömbölyítettek a szélei.
Ha elektromos játékról van szó, a gyerkőc
ne férjen hozzá az elemekhez, elektromos
részekhez (ezeknél csavarokkal van rögzítve az
elemtartó fedele). Ha a játékon megtalálható
a CE jelzés, az azt jelenti, hogy megfelel
az európai szabvány szigorú biztonsági
előírásainak, de csakis a gyártó által ajánlott
korcsoport részére adható.
40

JÁTÉK

TAF TOYS BÉBI TORNÁZÓ
ÖSSZECSUKHATÓ
TAKE-TO-PLAY BABY GYM
- stabil műanyag keret
- az összecsukható lábaknak köszönhetően
könnyen tárolható és szállítható
- 3 felakasztható játék: babáknak biztonságos
tükör, méhecske és csilingelő labda
- állítható magasságú játékok
Cikkszám: 11605

MAGAZIN ÁR:

9.990 Ft

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

MAGAZIN ÁR:

12.990 Ft

TAF TOYS AUTÓS JÁTÉK
BABAFIGYELŐ TÜKÖRREL
ALL IN 1 CAR
- csörgő-zörgő autós játék babáknak
- a nagy tükörben folyamatosan látható a baba
- könnyen rögzíthető, hátrafelé néző
gyermekülésekhez használható
Cikkszám: 11555

MAGAZIN ÁR:

7.990 Ft

TAF TOYS CAR WHEEL
AUTÓS JÁTÉKCENTER
- könnyedén rögzíthető
- a gyermek is vezethet utazás közben
- autóhangokat ad, zenél és kattog
- biztonságos babatükörrel
- menetirány szerint bekötött
ülésben utazó gyermekek számára
- 12 hónapos kortól
Cikkszám: 11135

MAGAZIN ÁR:

7.990 Ft

TAF TOYS AUTÓS INTERAKTÍV JÁTÉK PLAY AND KICK
- autós foglalkoztató
- menetiránynak háttal utazó
babák számára
- a zene- és fényjáték a
baba rúgására indul
- könnyen felszerelhető
és állítható
Cikkszám: 11835

MAGAZIN ÁR:

7.990 Ft

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

Üzenet Édesanyámnak!
Édesanyám, én téged választottalak. Légy te az
én édesanyám, és én a te gyermeked leszek!
Táplálj, óvj, hordozz, szeress, amíg meg tudok
születni! Engedd, hogy olyan környezetben
születhessek, ahol biztonságban érezzük magunkat!
A születésem után fektess a mellkasodra, hogy
érezhesselek, szagolhassalak, megismerjelek!
Engedd, hogy szopizhassak akkor, amikor éhes
vagyok, akkor, amikor szomjas vagyok, amikor
nyugtalan vagyok, amikor fáj valami és akkor
is, amikor közel akarlak érezni magamhoz!
Vegyél ölbe, engem hordozva mutasd meg nekem a világot, úgy ahogy, te éled! Vigyél magaddal, hogy láthassam, hallhassam, érezhessem mit csinálsz, hogy tanulhassam a világod,
megismerjem a világot!

Nézz rám, beszélj hozzám, énekelj nekem, táncolj velem, tudasd velem, hogy örülsz nekem!
Ringass, nyugtass, ha nyűgös vagyok, ha álmos
vagyok, ha fáj! Ne ess pánikba, akármi történik
is, meg fogod találni a megoldást! Legyél velem
éjjel is, hogy nyugodt legyen az álmom!
Engedd, hogy szabadon mozoghassak, kényelmesen nyújtózhassak, mászhassak biztonságos
távolságra tőled! Hagyd, hogy megérezd, hogy
mit is akarok és bízz magadban, mert képes
vagy megérteni, megérezni engem!
Légy boldog, hogy az édesanyám vagy és ettől
én is boldog vagyok!
Kósa Kata
babalelek.hu

Együttlét • Természetesen • Babahordozás • Bárhol • Bármikor • Bárkinek

Totyogó csatos
babahordozó

Rugalmas
hordozókendő

Kendős csatos
babahordozó

(8 hónaptól - 3 évesig)

(újszülött kortól - 8 kg-ig)

(újszülött kortól - 1.5 évesig)

nandu

Babahordozók

www.nandu-wrap.com

CAM Twin Pulsar
Ikrekkel kompromisszumok nélkül

VÉGRE EGY BABAKOCSI, AMI NEM CSAK SZÉP ÉS
JÓ MINŐSÉGŰ, HANEM ÚJ MŰSZAKI MEGOLDÁSAIVAL KÉNYEZTETI IS AZ IKRES ANYUKÁKAT!
Az olasz mérnököket nem hagyta nyugodni a tény,
hogy egy ikerbabakocsi óriási kompromisszumokra kényszeríti a szülőket. Örömmel jelentjük, ennek
a korszaknak vége! Megvásárolható a CAM Twin
Pulsar babakocsi, aminek váza összecsukva megegyezik egy átlagos babakocsiéval. A szülő kedvére
választhat, hogy két mózeskosarat, ülőrészt, netán
bébihordozót vagy ezeknek variációját egy mozdulattal teheti fel a babakocsira. Korkülönbséges
babakocsinak is használható!

