
Sikeres, boldog új évet kíván Boltunk csapata!

2017. január-február Reklámagzinj

Babs ára  Maá és  Papá ayob öröme!

NEOBABY



• Megnöveli a levegő páratartalmát, enyhíti a  
köhögést, a megfázás és az influenza tüneteit, az 
orrdugulást, a száraz köhögést.

• Bizonyítottan csökkenti a penész képződést és a 
baktériumok megtelepedését, elszaporodását.

• A 3,78 literes kivehető tartály könnyen megtölthető.
• Halkan üzemel és akár 24 órán át működtethető.
• A víztartály kiürülése esetén a készülék automatiku-

san kikapcsol.
• Üzemeltetése energia-hatékony.
• Szűrő nélkül is üzemeltethető, amennyiben a hasz-

nálat helyén a víz ásványi anyagokkal nem telített 
(lágy) vagy a tartályt desztillált vízzel töltöd meg.

Crane 
ULTRAHANGOS HIDEGPÁRÁSÍTÓ

MAGAZIN ÁR:
19.990 Ft



Szeretettel várunk üzletünkben!

KEDVES OLVASÓ!

RÖVID ÍZELÍTŐ  
AKTUÁLIS

MAGAZINUNKBÓL:

10. KISÁGYBÓL
HEVERŐRE SZOKTATÁS

6. EGYSZERŰ
FARSANGI JELMEZEK

18. CUMISÜVEGBŐL
SZERETETTEL

30. KÖZÖS ÉLMÉNY
AZ ESTI MESÉLÉS

38. BABAKORI  
ASZIMMETRIKUS TARTÁS

Bár ezen számunk készítése közben még javában karácsony 
előtt vagyunk, amikor Te, kedves olvasó a kezedbe fogod 
fogni, akkor már messze lesznek az ünnepi készülődés és 
várakozás napjai. 

Az új év első napjai mindig a változás és újrakezdés napjai. 
Ilyenkor tele vagyunk olyan fogadalmakkal, melyek segítsé-
gével az életünket könnyebbé, egyszerűbbé és boldogabbá 
tudnánk tenni.

Ebben a változós időszakban a magazinunkban próbáljuk 
számodra a megszokott minőséget biztosítani. Olyan ér-
dekes cikkekkel és tippekkel készültünk neked erre az idő-
szakra, amelyekkel egy kis időre ki tudsz szakadni a szürke 
hétköznapok monotonitásából. Kedvezményes áraink között 
pedig biztos, hogy tudsz olyat találni, találni, ami neked és 
a babádnak a tetszését is elnyeri.

Magazinunkban most hasznos tanácsokat adunk szakértő-
ink segítségével a kiságyból heverőre váltáshoz, a cumis-
üveges etetéshez és az esti meséléshez. Mozgásterapeutánk, 
Bajnok Ildikó pedig segít a babakori aszimmetrikus tartás 
megelőzésében és kiküszöbölésében. 

De adunk tippeket a téli napokra az otthoni játékhoz, 
sőt halas receptjeink biztos, hogy el fogják a teljes család  
tetszését is nyerni. 
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BADABULLE ETETŐSZÉK B009403 BADABULLE KANÁL 
FLEXIBILIS B005409

MAGAZIN ÁR:
11.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

BADABULLE

- ergonómikus kialakítás 
- gyerekkezekhez tervezve
- 5 darabot tartalmaz

Egységár: 398 Ft/db

- ideális megoldás utazáshoz
- bármilyen típusú székre felszerelhető
- 10 cm-rel magasítja a széket
- 3 hevederrel rögzíthető
- a babát hárompontos  
  biztonsági öv védi a kieséstől
- összecsukható, kis   
  hátizsákká alakítható
- kb. 6 hónapos kortól  
- 3 éves korig használható  
- maximum 15 kg-os súlyig



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. január 1-től február 28-ig érvényesek.

BADABULLE FÜRDŐJÁTÉK  
ERDEI ÁLLATOK B017004

BADABULLE  
WC-SZŰKÍTŐ

BADABULLE CUMILÁNC 

MAGAZIN ÁR:
2.590 Ft

MAGAZIN ÁR:
1.290 Ft

MAGAZIN ÁR:
4.990 Ft

Színes, hat darabos minőségi spriccelős 
fürdőjáték. Egységár: 431,66 Ft/db

- könnyen rögzíthető
- kedves mintákkal kapható
- több színben
- segít megőrizni a cumit

Univerzális WC-szűkítő, a 
legtöbb szabvány méretű 
WC-n használható.
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KÖZELEG A FARSANGI IDŐSZAK, ÉS BÁR A GYEREKEK JELMEZÉT RENGETEG VÁLTOZATBAN 
BESZEREZHETJÜK (MEGVÁSÁROLHATJUK VAGY KÖLCSÖNÖZHETJÜK A BABABOLTOKBÓL), 
A SAJÁT FARSANGI ÖLTÖZETEINK BIZONY KOMOLYABB FEJTÖRÉST OKOZNAK, FŐLEG, HA 
NEM SZERETNÉNK SOKAT KÖLTENI RÁ. MERT ARRA TÖREKEDNÉNK, HOGY MINÉL EGY-

SZERŰBBEN KIVITELEZHETŐ LEGYEN AZ ÁLCA, MÉGIS SOKAN FELISMERJENEK.

ILYENKOR HÍVHATJUK SEGÍTSÉGÜL A FILMEKET, 
MERT AZ AZOKBAN SZEREPLŐ EMBEREKET A 
TÖBBSÉG BE TUDJA KÖNNYEN AZONOSÍTANI 
NÉHÁNY CSAK RÁ JELLEMZŐ KIEGÉSZÍTŐBŐL. 
MOST JÖJJÖN NÉHÁNY EGYSZERŰBB VAGY KE-
VESEBB PÉNZT ÉS ENERGIÁT IGÉNYLŐ FILMES, 
MINDENKI ÁLTAL ISMERT ÉS FELISMERT ÖTLET 
A KARNEVÁLI MASKARÁRA.

NŐKNEK: HOLLY GOLIGHTLY AZ ÁLOM LU-
XUSKIVITELBEN CÍMŰ FILMBŐL

Aki szereti az örök klasszikus „kis fekete ruhát”, 
akkor érdemes ebben a változatban gondolkod-
nia, hisz ehhez nincs is másra szükség a sikerhez, 
mint az elmaradhatatlan fekete napszemüvegre, 
az ékszerekre, tiarára és hosszú szipkára. 

EGYSZERŰEN KIVITELEZHETŐ 
FELNŐTT JELMEZÖTLETEK



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. január 1-től február 28-ig érvényesek.

MOMERT DIGITÁLIS 
MÉRLEG 6425

MOMERT VÍZÁLLÓ  
ELEMES ORRSZÍVÓ

MAGAZIN ÁR:
9.990 Ft

- precíziós mérési rendszer
- nagy méretű, könnyen olvasható LCD kijelző
- automatikus kikapcsolás
- automatikus nullára állás és tára funkció
- elem lemerülésének kijelzése
- mértékegységek: Kg/Lb/St
- osztás: 10 g
- kapacitás: 20 kg

- kézreálló forma, kis súly
- nagyon csendes, használható akkor is, ha a
  baba alszik
- szívócső a tisztításhoz és 2 db cserélhető 
  szilikonvég
- 1 pár szilikongyűrű

FIATAL ÉS IDŐSEBB PÁROSNAK: JULIA CHILD 
A JULIE ÉS JULIABÓL

Aki esetleg még nem látta a filmet, sürgősen pó-
tolja, mert zseniálisat alakít benne Meryl Streep. 
Farsangra azért könnyű ebbe a szerepbe bebújni, 
mert mind fiataloknak (Julie Powell verzió), mind 
idősebbeknek (Julia Child verzió) könnyen elkészít-
hető. Nincs is szükség másra, mint egy A vonalú, 
térd alá érő szoknyára, egy betűrt blúzra és egy 
konzervatív magassarkúra. Erre rá kell vennünk 
egy minőségi, fehér konyhai kötényt és egy gyöngy-
sort, és máris készen vagyunk. Természetesen egy 
fakanál sem hiányozhat a kézből, ha ezt választjuk.  

FÉRFIAKNAK: VINCENT VEGA A PONYVARE-
GÉNYBŐL

A férfiak nagy részének a szekrényében van egy 
fekete öltöny, melyhez csak egy fehér ingre és fe-
kete nyakkendőre van szükség ahhoz, hogy John 
Travolta bőrébe bújjunk. Persze nem árt egy játék-
fegyver és némi vérszerű festék is a ruhánkra, hogy 
teljesen hihető legyen az álcánk. 

PÁROKNAK: TRINITY ÉS NEO A MÁTRIXBÓL

Ha nagyon tökéletesen szeretnétek megoldani, ak-
kor válasszatok magatoknak igazi Mátrix kölcsö-
nözhető jelmezt, mert már ilyet is lehet kapni, de 
ha saját kezűleg szeretnétek elkészíteni, akkor a 
legfontosabb, hogy legyen mindkettőtöknek hosz-
szú, fekete bőrkabátja. Ahhoz már nem is kell más, 
csak a férfiaknak egy fekete farmer és póló, a nők-
nek pedig szintén fekete top a farmer mellé. És 
persze az elmaradhatatlan napszemüveg. 

A LEGKÖNNYEBB: JAMES BOND ÉS PARTNERE

Ha nem akartok semmi extra dolgot, csak egy 
csinos ruhát vennétek fel a partneretekkel a far-
sangi bálra, akkor öltözzetek az éppen aktuális 
James Bondnak és a csajának, tuti, hogy sikeretek 
lesz! Csak a csokornyakkendőt és a koktélos po-
harat ne felejtsétek el! És persze az egyedülálló  
bemutatkozást!

MAGAZIN ÁR:
13.990 Ft
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SZERETETTEL AJÁNLJUK NEKED!

MAGAZIN ÁR:
29.990 Ft

VTECH KAMERÁS BÉBIŐR BM2600

Ez a 2 colos kijelzőjű video baba monitor kényelmes mobilitást 
biztosít az otthonodban. Tökéletesen illeszkedik a zsebedbe, így 
könnyen kapcsolatban lehetsz a gyermekeddel egész nap.

- 2,4 GHz-es frekvencia, ugrásos, szórt spektrumú, WiFi-barát 
  digitális átvitel
- kétirányú hangátvitel
- 2 colos LCD kijelző a szülői egységen
- automatikus éjjellátó éjszakai-üzemmód
- hőmérséklet mérése a gyermekszobában, kijelzése 
  a szülői egységen
- tölthető akkumulátor a szülői egységben (tartozék)
- teljes színű, dinamikus képfrissítéses videó átvitel
- 5 altatódal lejátszása
- fejlesztett képmód a homályos környezethez
- alacsony akkumulátor szint figyelmeztetés
- hatótávolságon kívül figyelmeztetés
- digitális zoom, manuális mozgatású és döntésű 
  kamera
- max. 300 méter hatótávolság
- 3 év garancia



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. január 1-től február 28-ig érvényesek.

CEBA PELENKÁZÓ 
LAP MEREV 3 OLDALÚ

VTECH ÉJJELI FÉNY ST1000

MAGAZIN ÁR:
9.990 Ft

- mérete: 50x80
- vidám és színes
  merevhátú
  pelenkázó lap
- vastag és puha 
  borítása 
  könnyedén  
  takarítható és 
  letörölhető

MAGAZIN ÁR:
4.490 Ft

INDOWOODS LOLA AJTÓRÁCS

14 CM BŐVÍTMÉNY:

2.990 Ft

7 CM BŐVÍTMÉNY:

1.490 Ft

28 CM BŐVÍTMÉNY:

5.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
11.990 Ft

- könnyű zárhatóság 
- akár 138,5 cm-esre is bővíthető 
- elérhető bővítmények: 7 cm, 
  14 cm, 28 cm 
- változtatható nyitási irány 
- mindkét irányból 
 nyitásgátlóval ellátva

Nyugtasd meg a gyermekedet kedves 
dallamokkal, lágy környezeti hangok-
kal és szabályozható fénnyel.

- 5 altatódal, lejátszási idő 16 perc
- 5 nyugtató környezeti hang
- szabályozható lágy éjszakai fény
- egyszerű rögzítés a majom rugalmas   
  farkával, pl. babakocsira, kilincsre 
  vagy autósülésre
- automatikus kikapcsolás 
  60 perc után
- beépített USB-vel tölthető 
  akkumulátor, max. 8 óra 
  működtetés
- 3 év garancia
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Mindenképpen érdemes időt 
adni ennek a folyamatnak, és 
nem egyik napról a másikra 
bevezetni a gyerekek életébe 
az új ágyat. A legjobb meg-
oldás, ha már a tervezés első 
pillanatától kezdve mesélünk 
a gyereknek a változásról és a 
várható élményekről. Fontos, 
hogy felkeltsük az érdeklődé-
sét az új ágy iránt, például így 
„Milyen nagyfiú vagy már! Ha-
marosan eljön az ideje, hogy 
kapj egy igazi nagyfiús ágyat, 
hasonlót ahhoz, amiben anya 
és apa alszik.” Ha ügyesen 
előkészítjük a kommunikációt, 
akkor elérhetjük, hogy a gyer-
mek jutalomnak és ne veszte-
ségnek élje meg az új ágyba 
költözést. 

Hagyjuk, hogy ő válassza ki 
az ágyneműjét. Sok gyermek 
biztonságban érzi magát attól, 
ha számára kedves mintákkal 
vagy színekkel van az ágyában 
körülvéve.  

Amennyiben a kistesó érke-
zése miatt szeretnénk az ágy-
cserét, fontos, hogy ne azon-
nal költözzön be a kiságyba a 
baba, mert ez a nagytesó szá-
mára nagyon frusztráló lehet, 
és esetlegesen nehezítheti a 
kötődés kialakulását az újszü-

lött felé. Előbb még a váran-
dósság ideje alatt költöztessük 
be szimbolikusan a kiságyba 
a plüss állatokat és kedvenc 
játékokat, mielőtt a gyermek 
az új ágyba fekszik. A játékok 
ott altatása erősíti benne azt 
az érzést, hogy a kiságy az 
babáknak való, míg a heverő 
igazán a nagyoké. 

Az ágyváltás éjszakáján igye-
kezzünk nyugodtak és türel-
mesek lenni. Hagyjuk, hogy a 
lefektetés a normális ütemben 
menjen, de figyeljünk arra 
oda, hogy aznap a gyermek 
kellőképpen „le legyen fáraszt-
va” kellő mennyiségű játékkal 
és programmal. Ha kimászna 
a heverőből, akkor nyugodt 
hangon mondjuk el neki, 
hogy itt az ideje az alvásnak, 
és kísérjük vissza az ágyába. 
Igyekezzünk mindig nagyon 
nyugodtnak tűnni, mert ha 
megérzi, hogy mi is feszültek 
vagyunk emiatt, akár több he-
tes ágyszoktatási procedúra 
is lehet az első nehéz éjszaka 
után a vége. Arra minden-
képpen figyeljünk oda, hogy 
bármi történik az átszoktatás 
közben, semmiképpen ne fek-
tessük már vissza a kiságyba, 
mert ez balesetveszélyes lehet 
már számára. 

Kiságyból HEVERŐRE SZOKTATÁS
A gyerekek életében két éves kor közeledtével vagy a kistesó érkezésével eljön az idő a kiságyból 
heverőbe költözésnek. Ebben a korban már elég nagyok ahhoz, hogy kényelmetlen legyen számuk-
ra a kiságy mérete, és a hihetetlen kreativitásuknak köszönhetően veszélyessé is válhat egy-egy 
kalandor pillanatuk, amikor megpróbálják önállóan elhagyni ébredés után a babaágyat. Ekkor 
mindenképpen érdemes elkezdeni a heverőre szoktatást. De hogyan is ajánlott ennek nekiállni?



Használt pelenka-
tároló rendszer

Angelcare légzésfigyelők és babaőrzők Snuza mobil
légzésfigyelő

Szívhanghallgató

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

Használja ki 
INGYENES

újraélesztő
tanfolyamunkat!

Az ANGELCARE 
készülékeket

több mint 
25 hazai kórház 

ajánlja. 

A nyugalom jár 
Önnek!
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CEBA CUMISÜVEG 
MELEGENTARTÓ JUMBO

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:
1.190 Ft

MILYEN LEGYEN A 
KIEGÉSZÍTŐ TÁPLÁLÉK?

 
- Gazdag  energiában,  fehérjében, vitaminokban  
  és nyomelemekben, különösen vasban

- Tiszta és biztonságos

- Könnyen elkészíthető és a gyermek szeresse

- Megfizethető áru és sok helyen megvásárolható

A kiegészítő táplálás bevezetése lépcsőzetes, hosszú fo-
lyamat. Kezdetben  2-4-6 mokkás kanálnyi almát vagy 
őszibarackot kínálj a babának szoptatás után. A csecse-
mő tiltakozásakor 2-3 napra függesszd  fel a kóstolást, 
vagy más ízzel próbálkozz. 

A későbbiekben lehet banánt, körtét, meggyet és para-
dicsomot kínálni. Kerüld az apró magvas gyümölcsö-
ket, az epret, málnát és a kiwit. Amikor már szívesen 
eszi a gyümölcsöt és legalább 50-100gr-ot, akkor pró-
bálkozhatsz a főzelék és gabonapép bevezetésével. 

A főzelék alapja a burgonya legyen, ami a mennyiség 
kétharmad részét tegye ki. Eleinte színezd almával, 
meggyel, banánnal, répával, céklával, sütőtökkel, sós-
kával, spenóttal, salátával stb. A főzelék készítéséhez 
lehetőség szerint ne használj sót és cukrot.

A babával való kirándulások, séták nélkülözhetetlen 
kelléke. Széles szájú cumisüveghez is használható.



DR. BROWNS ANYATEJES 
ZACSKÓ TÁROLÓ REKESZ 

DR. BROWNS ANYATEJ 
TÁROLÓ ZACSKÓ (180ML) 

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

- dupla zár a cseppmentes tárolásért
- a megtöltött tasak önmagában is megáll
- feliratozható
- 180 ml űrtartalom
- hűtőben és fagyasztóban  
  is használható
- 25 db/csomag
Egységár: 79,6 Ft/db

- rendezetten hűthető vagy fagyasztható az anyatej
- 10 db 180 ml-es anyatej tároló zacskóval

MAGAZIN ÁR:
49.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. január 1-től február 28-ig érvényesek.

CAM ISTANTE ETETŐSZÉK
- 7 pozícióban állítható magasság
- 4 pozícióban állítható háttámla
- 3 pozícióban állítható lábtartó
- 2 tálca
- nagy tároló kosár
- kétállású játékhíd puha játékokkal
- fékezhető hátsó görgők
- dupla üléshuzat (műbőr 
  huzat plusz nyári/téli kétoldalú betét)
- 5 pontos öv
- kisméretűre összecsukható
- összecsukva kitámasztóval megállítható

ÚJSZÜLÖTT KORTÓL IS HASZNÁLHATÓ!
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Halfilé papírban 

Tenger gyümölcsei leves

1. A vöröshagymát felvágjuk és az olívaolajon pár percig dinsztel-
jük, majd hozzáadjuk a felszeletelt fokhagymát. Amíg ez készül a 
paradicsom héját lehúzzuk, és paradicsomot kis darabokra vágjuk. 

2. A hagymás keverékhez a melegről levéve keverjük a paprikát, 
majd óvatosan visszatesszük a tűzhelyre. 

3. Vízzel felöntjük. Ha elkezd forrni, akkor beletesszük a sárgarépát, 
és az ízlés szerinti leveskockát. 

4. Amint megpuhult, hozzáadjuk a kiolvasztott vagy friss tenger 
gyümölcseit. Ha friss, akkor nagyon alaposan tisztítsuk meg őket. 
Addig hagyjuk főni, amíg meg nem puhulnak.

5. Ha kész, hozzáadjuk a paradicsomot, a fehérbort, a citromle-
vet és a petrezselymet, majd összefőzzük. Ízlés szerint sózzuk és  
borsozzuk. 

- 500 G MIRELIT TENGER
  GYÜMÖLCSEI 
- 2 SÁRGARÉPA
- 4 PARADICSOM
- 1 TK PIROSPAPRIKA
- 1 CITROM LEVE
- 1 DL FEHÉRBOR

- FRISS PETREZSELYEM
- SÓ
- ŐRÖLT BORS
- 2 LEVESKOCKA
- 1 FEJ HAGYMA
- 2 GEREZD FOKHAGYMA
- KEVÉS OLÍVAOLAJ

- 6 SZELET VAGY 2 EGÉSZ  
  FEHÉR HÚSÚ HAL
- 14-18 DARAB KOKTÉLPARADICSOM
- 4 GEREZD FOKHAGYMA
- 1 NAGY FEJ VÖRÖSHAGYMA
- 2 KANÁL OLÍVAOLAJ
- 1 KANÁL BALZSAMECET
- SÓ ÉS BORS ÍZLÉS SZERINT
- FRISS CSOKOR BAZSALIKOM

Melegítsük elő a sütőt, közben a halakat pedig 
sózzuk és borsozzuk meg ízlés szerint. Vágjuk 
félbe a paradicsomokat és aprítsuk fel a hagy-
mákat. A hozzávalókat a bazsalikom kivételével 
keverjük össze egy nagyobb tálban. Aki szereti, 
tehet rá még halas vagy egyéb fűszerkeveréket. 
Amikor megmelegedett a sütő, akkor vágjunk 
le egy kb. 1,5 méteres sütőpapírt, hajtsuk ketté, 
majd tegyük bele a hőálló tálunkba. Annyi ilyen 
papírt készítsünk, ahány halunk van. 

A zöldséges keveréket osszuk el szintén a halak 
vagy a szeletek száma alapján. Minden papírra 
kerüljön a zöldséges keverékből a beízesített 
hal alá és fölé egy adaggal, majd a tetejére te-
gyünk bőven bazsalikomot. Amennyiben egész 
hallal dolgozunk, a belsejébe is tehetünk a ba-
zsalikomból, hogy még ízesebb legyen. Ha ez 
kész, zárjuk be a sütőpapírt a hal körül annyira 
szorosan, hogy ne tudjon belőle kiszökni a gőz, 
majd süssük 180 fokon addig, amíg a halak el 
nem készülnek. 

Köretnek rizst vagy krumplipürét  
ajánlunk hozzá.
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BABYONO KÉZI MELLSZÍVÓ

DR. BROWN’S BIMBÓVÉDŐ 

DR. BROWN’S MELLBIMBÓ-
VÉDŐ KAGYLÓ 2 DB

DR. BROWN’S MOSHATÓ 
MELLTARTÓBETÉT

MAGAZIN ÁR:
7.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

- könnyen összeszerelhető
- ergonomikus kialakítás
- kényelmes a jobb és a balkezeseknek is
- BPA mentes anyagból készül
- hatékonyan feji le a maradék anyatejet 
- biztonságos
- 150 ml-es cumisüveggel

- testhezálló forma
- segítségével kisebesedett 
  vagy befelé forduló mell-
  bimbóval is lehet szoptatni
- bőr- és bababarát anyagból
- mosogatógépben tisztítható
- 2 darabos kiszerelés
Egységár: 995 Ft/db

- kényelmes és diszkrét
- mosható melltartóbetét
- ultra nedvszívóképességgel
- 4 darabos
Egységár: 497,5 Ft/db

Sok fájdalomtól kíméli 
meg a sebes vagy érzékeny 
mellbimójú kismamákat. 
Egységár: 995 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. január 1-től február 28-ig érvényesek.

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft



CALYPSO, 
A NYUGODT 

ÉJSZAKÁK ŐRE

A VILÁG LEGCSENDESEBB MELLSZÍVÓJA

www.ANYATEJJEL.hu

Magazin ár:
2.490 Ft

Magazin ár:
2.900 Ft

Magazin ár:
900 Ft / 1.400 Ft

Magazin ár:
49.900 Ft

KIEGÉSZÍTŐK

Csendes Orvostechnikai 
eszköz

Átalakítható 
és bővíthető

Finoman 
szabályozható

Megbízható 
és tartós

Látogass el az ardomellszivo.hu oldalra!

ARDO TÖLCSÉREKEASY CLEAN OPTIFLOW
5 méretben kapható 
tölcsérek és szűkítők

Mikrohullámú 
gőzfertőtlenítő tasak

Szilikon masszázsbetét 
a kényelmes fejésért
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JÓ, HA FIGYELSZ A 
KÖVETKEZŐKRE: 
- Csak ajánld fel, hogy a szájába vegye az 

etetőcumit, de soha ne erőltesd.

- Az etetőcumival simogasd a baba arcát és 
ajkát, de ne tuszkold be a szájába. 

- A cumi a csecsemőd szájában álljon egy 
kicsit felfelé, a szájpadlását érintse, ne a 
nyelvét.

- Ha a picid ellenáll vagy sír, tarts szünetet és 
később próbáld meg újra. 

- Legyél türelmes és mindig kis mennyiséggel 
kezdj és lassan emeld az adagokat.

- Általában könnyebben elfogadja a 
cumisüveget, amikor álmos vagy nem 
nagyon éhes.

MEGFELELŐ TEMPÓJÚ, 
SZERETETTELJES  
ETETÉSI POZÍCIÓ
Tartsd úgy a babát, mintha szoptatnád, 
szorosan a testedhez simulva. A cumisüveget 
ne döntsd meg nagyon, csak annyira, hogy a 
cumi teljesen tele legyen folyadékkal. Így a baba 
maga tudja irányítani a tej áramlását és nincs 
arra kényszerítve, hogy a túl sok folyadékot, 
ami szájába dől gyorsan lenyelje. 

A tipikus döntött ringató cumisüveges etető 
pozícióban a tej gyorsabban folyik, ezért a 
babának sokkal gyorsabban kell innia, mint 
ahogy azt természetesen kívánná. A félig ülő 
vagy ülő pozíció segíti a nyugodtabb evést. 
Amikor babád szünetet tart vagy mély levegőt 
vesz akkor jelzi neked, hogy vedd ki a cumit a 
szájából, büfiztesd meg. A Lansinoh cumisüveg 
etetőcumija csak akkor nyílik meg és folyik 
belőle a folyadék, ha a baba szívja. Ilyen cumival 
a baba nem nyel félre és nem eszi túl magát. 

SZOPTATÁS ÉS CUMISÜVEG
Szopás közben a baba két-háromszorosára 
nyújtja a bimbót és nyelvecskéjének 
hullámszerű mozgásával a szájpadlására préseli. 
Ezzel az igen sokszor ismételt mozdulattal és 
a szájában lévő vákuummal üríti ki a tejet. A 

ELŐFORDULHAT KIZÁRÓLAG 
SZOPTATOTT BABÁKNÁL IS, HOGY 

CUMISÜVEGBŐL KELL MEGETETNI.

SZERETETTEL
CUMISÜVEGBŐL  



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. január 1-től február 28-ig érvényesek.

Lansinoh cumisüveg etetőcumija rendkívül puha és 
egyedülállóan nyúlékony, 100% szilikon anyagú, amit 
hasonló módon meg tud nyújtani a baba etetéskor, 
mint a bimbódat szopáskor. 

A cumizavar elkerülése érdekében, amíg nem 
alakult ki a biztonságos szopási technika ne tápláld 
cumisüvegből a picit. Cumisüveg vásárlásakor 
győződj meg, hogy az etetőcumija puha, nyúlékony, 
összepréselhető legyen.

A FOGORVOSOK VÉLEMÉNYE
A cumisüvegek etetőcumijából – néhány kivétellel - 
akkor is folyik valamennyi folyadék, ha a baba nem 
fejt ki erőt. Amikor ivás közben a baba álomba merül 
folyadék marad a szájában. Szoptatáskor a tej csak 
akkor tud a szájába kerülni, ha izommunkát végez. Ez 
elkerülhetetlenül szükséges a csecsemő állkapcsának 
megfelelő fejlődéséhez. 

A tejben lévő tejcukorból (laktózból) a szájban 
lévő mikroorganizmusok hatására keletkező 
tejsav tönkreteszi a tejfogak zománcrétegét és 
fogszuvasodáshoz vezet. Ezért is lényeges, ha 
cumisüvegből is kell táplálnod a picit, akkor lehetőleg 
olyat válassz, aminek etetőcumija csak a babád 
szívására nyílik meg!

Csetneki Julianna szülésznő, szakértő

LANSINOH KONTAKT SZILIKON 
BIMBÓVÉDŐ NORMÁL 2DB-OS 
+ MELLTARTÓBETÉT 6DB-OS

LANSINOH CUMISÜVEGEK TÖBB MÉRETBEN

160 ML

240 ML

MAGAZIN ÁR:
1.690 Ft

MAGAZIN ÁR:
2.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
1.790 Ft
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mszerû mozgásra ösztönzi.

A baba nyelvét

az egészséges száj és állkapocs fe
jlô
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.

Nem zavarja a bevált szopási m

ód
ot

, 

gy
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s é
s könnyû ráharapás

Puha és rugalmas,

Etetőcumija egybeöntött, különböző vastag-
ságú, rendkívül puha és egyedülállóan nyúlé-
kony, szilikon anyagú. Ez lehetővé teszi, hogy 
2-3 szorosra megnyúljon, akár a mellbimbó 
szopáskor. Nyílása csak a baba szívására nyílik 
meg, ezzel megelőzve a túletetést és a fog-
szuvasodást. AVS szelepe/levegőző rendszere 
csökkenti a levegő nyelését és ezzel a baba 
hasfájását.

NEM ZAVARJA A BEVÁLT SZOPTATÁSI MÓDOT, AZ 
EGÉSZSÉGES SZÁJ ÉS AZ ÁLLKAPOCS FEJLŐDÉST!

Ráharapási nehézségek esetén segít 
a sikeres szoptatásban. Kiemelten 
ajánlott lapos, befele fordult mell-
bimbó, erős tejleadó reflex, lenőtt 
nyelv, rövid felső ajakfék esetén. Ma-
ximális bőrkontaktust tesz lehetővé. 
Ultra vékony, szuper puha, rugalmas 
szilikon. 

+ Lansinoh éjszakai és nappali mell-
tartóbetét 6 db
+ Lansinoh HPA Lanolin bimbókrém 1,5 g
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BABYONO HŐÁLLÓ ÜVEG  
CUMISÜVEGEK

STANDARD 120 ML:
1.490 Ft

ANINA PAPPI ETETŐSZÉK
- BIZTONSÁGOS
  Egy kézzel egyszerűen 3 helyzetbe állítható  
  tálcája és ötpontos biztonsági öve van.
- KÉNYELMES ÜLÉS
  Az etetőszék háttámlája több  
  fokozatba dönthető.
- KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ
  Az Anina Pappi etetőszék mosható tálca-  
  és ülésbetéttel rendelkezik.
- ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG
  Több pozícióba állítható az Anina Pappi   
  etetőszék magassága.
- KIS HELYET FOGLAL
  Összecsukott helyzetben állítva  
  egyszerűen tárolható.

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. január 1-től február 28-ig érvényesek.

Nagyon alacsony és magas hőmérsékletnek is ellenálló, 
speciális üvegből készül, nagyon könnyű cumisüveg.

STANDARD 240 ML:
1.590 Ft

SZÉLESNYAKÚ 120 ML:
1.790 Ft

SZÉLESNYAKÚ 240 ML:
1.990 Ft

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:
24.990 Ft

DR. BROWNS  
SPATULA KANÁL

MAGAZIN ÁR:
690 Ft

- az egyenes vég megkönnyíti  
  a pép kikanalazását 
  a tányérból
- kézre álló forma
- 2 darabos

Egységár: 345 Ft/db



Lassú áramlás

az innovatív 

szelepnek 

köszönhetően.

ANTI-

COLIC

A MAM Anti-Colic cumisüveg babák és szülők számára nyújtott előnyeit tanulmányok is bizonyítják. 
Az üveg alján található innovatív szelep megakadályozza, hogy a baba levegőt nyeljen. A lassú 
folyadékáramlásnak köszönhetően a kólikás hasfájás csökken, ezt az édesanyák 80%-a megerősítette.

Az egyedülálló MAM selyemszívóka® selymesen puha szilikon felületű, rendkívül kellemes érzést nyújt 
a csecsemőnek, és segíti az átállást a szoptatásról az üvegből való ivásra. A babák 94%-a** elfogadja a 
MAM selyemszívókát.

Önsterilizáló funkcióval rendelkezik, amely különösen utazáskor praktikus. Ha többet szeretne megtudni 
a MAM Anti-Colic cumisüvegekről és a hozzá kapcsolódó kutatásokról, látogassa meg honlapunkat!

*    helyi tanulmány, Ausztria 2011, 73 hasfájós babán tesztelték/piackutatás, Egyesült-Államok, 35 hasfájós babán tesztelve

**  Piackutatás 2009-2014, 1349 babán tesztelve

MAM ANTI-COLIC CUMISÜVEG 

80%-kal* kevesebb 
hasfájás a babáknál

Nézzétek csak,
ivás közben is
pihenhetek!

MAM Anti-Colic: többféle színben és méretben a MAM Silk Teat-tel és önsterilizáló funkcióval

Az összes MAM termék
BPA-mentes anyagból készül.

Csapatmunka a maximális biztonságért:
Csak egészségügyi szakértőink
jóváhagyása után állnak rendelkezésre
termékeink a babák számára.

TUDOMÁNYOSAN BIZONYÍTOTT 

Anti-Colic

Silk
Teat 94%

Elfogadja**

1. Töltsön bele
 20 ml vizet 

2.  Rakja össze 
a cumisüveget

3. Melegítse mikrohull.
sütőben 3 percig 

Az önsterilizálás
3 egyszerű lépésben:

Önsteri-
lizáló

funkció

MAM Szívóka

®®

MAM Anti Colic Cumisüveg 148.5x210mm.indd   1 15/02/16   18:31
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TAF TOYS JÁTSZÓSZŐNYEG JÁTÉKHÍDDAL 2 AZ 1-BEN 10945 

MAGAZIN ÁR:
17.990 Ft

- dupla méretű (100x150 cm)
- extra párnázat a nagyobb kényelemért
- levehető játékhidak
- számos játéklehetőség: babatükör, 
  műanyag gyűrűk, zörgő fülecskék
- újszülött kortól

Manapság a telek már nem olyanok, mint régen, nincs novembertől februárig hó, van viszont 
jeges szél, eső, fagy, ami azt eredményezi, hogy a lurkókkal nem fogsz tudni a szabadban ját-
szani. Egy ideig a gyerek elvan a lakásba zárva, de aztán egyre feszültebb lesz, mert unatkozik 
vagy egyszerűen le kell kötni a figyelmét. Ötleteinkkel megpróbálunk segíteni ebben. 

ÖTLETEK OTTHONI MÓKÁZÁSHOZ A GYEREKEKKEL



TAF TOYS ZENÉLŐ-FORGÓ 
DEVELOPMENTAL MOBILE 11615

TAF TOYS JÁTSZÓSZŐNYEG 
4 ÉVSZAK 11185

TAF TOYS ZENÉLŐ-FORGÓ 
TRÓPUSI FIGURÁKKAL 11885

MAGAZIN ÁR:
9.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
8.690 Ft

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

- 8 féle dallam
- akár 30 percnyi folyamatos zene
- hangerő szabályozó
- csillagvetítő projektor
- a zene, a forgás és a világítás 
  külön is kapcsolható
- 4 db színes plüss figurával
- 4 db AA 1,5V elemmel működik 
  (az elemeket nem tartalmazza)

MAGAZIN ÁR:
12.990 Ft

Vannak a klasszikusok, amiket nem 
lehet megunni, vegyük is sorra őket. 

1. Gyurma – zsíros is, sokszor ra-
gacsos is, de a szobrászpalánták na-
gyon élvezik. Előzd meg a bajt, ha 
nem akarsz zsíroldóval mosni, és ve-
gyél fél méter viaszos vásznat, amit 
a gyerek asztalára vagy a nagy asz-
talra tehetsz. Nem túl szép, de köny-
nyű lemosni, és nem csak a gyurmá-
záshoz tökéletes védőfelszerelés. És 
ha már védőfelszerelés, akkor ete-
tőkabát. Létezik nagyobb méretben 
is, és a szülők nagyon hamar áldani 
fogják a kitalálóját.

2. Festék – nem zsíros, viszont fol-
tot hagy, és könnyű vele fröcskölni. 
Ha kicsi a gyermek, akkor kézzel, 
ha nagyobb, akkor ecsettel lehet 
ügyeskedni. Jó dolog a fantázia, de 
az előrelátó szülő nyomtathat vagy 
rajzolhat néhány oldalnyi kifestőt, 
így mindig van mit bedobni, ha a 
csemete unni kezdené a dolgot.

3. Zsírkréta – a kicsik könnyen 
megmarkolják, nem törik ki a hegye, 
nem kell hegyezni, a színes cerka 
mellett tökéletes rajzeszköz. Nem 
jár akkora macerával, mint a festék, 
de azért arra vigyázz, hogy a sző-
nyegbe ne tapossátok bele az esetleg 
leeső darabokat.

4. Színes ceruza – ne legyen tű-
hegyes, de lehessen jól használni. 
Nyomtass a lurkónak színezőt, és 
vegyél apró matricát, hogy a leg-
szebb rajzért jutalmat is kaphasson.

5. Mesekönyv – keressétek meg a 
kedvenc mesekönyvet, és olvassatok 
egy jót. Ha már ismerős a mese, osz-
szátok ki a szerepeket, és játsszátok 
is el. Ha vége a mesének, le is lehet 
rajzolni, hogy legyen mit vinni a na-
gyinak legközelebb.

- 100x100 cm méretű
- 3 hónapos korig a felhajtott 
  oldalak kuckót varázsolnak a 
  babának
- 3 hónapos kortól a sík szőnyeg  
  nagy játszófelületet biztosít
- számos játéklehetőség: 
  babatükör, csörgőlabda, 
  rágóka, vidám színek és figurák 
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CAM CAMBIO FÜRDETŐÁLLVÁNY

CAM BOLLICINA 
BABAKÁD

BABYONO  
MANIKŰRKÉSZLET

MAGAZIN ÁR:
4.590 Ft

MAGAZIN ÁR:
990 Ft

- többrészes készlet 
  körömcsipesszel, 
  körömreszelővel 
  és biztonsági ollóval
- fiús és lányos színben

- összecsukható fürdetőállvány
- Cam Bagno káddal rendelkezik, amiben 
  hat hónapos korig az egyik oldalon 
  fektetni, hat hónapos kor felett a 
  másik oldalon ültetni lehet a babát
- leeresztőcsővel van ellátva
- pelenkázólap leesésgátló rendszerrel
- eszköztároló rekeszek, tárolópolc
- 4 kerékkel, melyből 2 fékezhető
- 15 kg-ig használható

MAGAZIN ÁR:
27.990 Ft

- Olaszországban készül
- több színben kapható
- 2 anatómiai formájú 
  üléssel (egyik oldalon 
  fektetve,0-6 hónapos 
  korig, másik oldalon 
  ültetve,6-12 hónapos 
  korig)
- stabil talp
- leeresztődugó
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BABYONO FÉSŰ-KEFE 
SZUPERPUHA SÖRTÉKKEL

MAGAZIN ÁR:
790 Ft

- antisztatikus
- a fésű fogai lekerekítettek
- a kefe kellemesen 
  masszírozza a fejbőrt

Cikkszám: 565

Többrétegű, oxigénnel dúsított tárolózsák, mely tö-
kéletes szagzárást biztosít. 

MAGAZIN ÁR:
2.990 Ft

ANGELCARE 
PELENKA TÁROLÓ

Biztonságos, higiénikus tá-
rolás. 7 rétegből álló, havi 
tároló kapacitású utántöltő 
kazetta. 

A pelenka bedobásával au-
tomatikusan nyílik és zá-
ródik a rendszer. Könnyű, 
egykezes kezelhetőség. 
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A KELENGYE ÖSSZAÁLLÍTÁSAKOR NAGYON SOK TÉVHIT VAN AZ ANYUKÁK FEJÉBEN, HOGY 
PONTOSAN MIRE IS VAN SZÜKSÉGÜK. A BABABOLTOKBAN HATALMAS A KÍNÁLAT, AZ IN-
TERNETEN PEDIG A RENGETEG AZ INFORMÁCIÓ. MOSTANI CIKKÜNKBEN BEMUTATUNK 

NÉHÁNY FELESLEGESNEK TŰNŐ, MÉGIS HASZNOS BABATERMÉKET. 

PELENKATÁROLÓ VÖDÖR
Bár a kelengye összeállításakor a kismamák és a kispapák 
számára a legkevésbé érthető tétel a pelenkatároló vödör, 
sok év tapasztalattal a hátunk mögött mi mégis azt mond-
juk, hogy mindenképpen megéri rá beruházni. Bár sokan azt 
gondolják, hogy használt pelenkákat lehet szatyorban vagy 
szemetesben is tárolni, mégis ez a legmegbízhatóbb módja 
a szagok kiküszöbölésének. 

Mivel az első időben a használt pelenkák nem kellemes sza-
got árasztanak, ami könnyen elterjedhet a levegőben. Vi-
szont a pelenkatároló vödrök ténylegesen elzárják a szagot, 
így nem kell minden pelenkacsere után le- vagy kirongálni 
a nagy szemeteshez. Mert a lakásban biztos, hogy nem ma-
radhatnak meg hosszabb ideig a pelenkák, ha jót akarunk 
magunknak. Igaz, hogy a belevaló utántöltőre folyamatosan 
költeni kell, mégis azt kell tanácsoljuk minden kezdő szülő-
nek, hogy ez a kiadás mindenképpen megéri. Ha az alábbi 
listából csak egyet terveztek megvenni, ez legyen minden-
képpen az az egy. 

BABATARTÓ KÁDBA
Sokan úgy gondolják, hogy a babatartó a 
kádba egy teljesen felesleges termék, mert 
a mi generációnk is felnőtt nélküle, mi ez-
zel egyáltalán nem értünk egyet. A technika 
fejlődésével szerencsére ma már sok olyan 
praktikus terméket használunk, amit anyáink 
még nem, és pont ilyen a babatartó is. 

Mert a kezdő anyukák még attól is félnek, 
hogy megfogják két kézzel a babát, nem 
hogy arra gondoljanak, hogy egyszerre fog-
ják és fürdetik is a kádban a picit. Főleg, 
hogy az olajtól, szappantól még csúszik is 
a baba bőre. Sokkal egyszerűbb beletenni 
a babatartóba vagy babafürdető hálóba, és 
mindkét kezünket használva fürdetni le a 
babát, mint egy kézzel szerencsétlenkedni. 
Nem számít nagy kiadásnak, mégis sokkal 
nagyobb biztonságot nyújt a kezdő kisma-
máknak és kispapáknak.

FÉNYVISSZAVERŐ MATRICA BABAKOCSIRA
Ugye, hogy az ilyen, szürke téli időben a kocsiban ülve Ti 
sem mindig látjátok, ha egy-egy sötétebb ruhába öltözött 
gyalogos lelép a járdáról? Főleg hajnalban és szürkület ide-
jén. És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy maga a 
babakocsi váza és anyaga sok esetben fekete, így ugyanúgy 
nem látszik rossz viszonyok között, mint mi magunk. 

Így bizony meg kell védenünk magunkat, és biztosítanunk 
kell a látszódásunkat. Magunkat öltöztethetjük feltűnőbb 
ruhákba, de ha már vásároltunk egy sötétebb babakocsit, 
akkor mindenképpen érdemes rá fényvisszaverő matricát 
ragasztani. Nem igazán drága, és csak csak egyszer kell meg-
venni, így minden anyukának ajánljuk, hogy ne hagyja ki, 
mert tényleg életet menthet. 

BALDACHINFÜGGÖNY 
Elsőre általban mindenki csak a romanikus 
díszítést látja a baldachinfüggönyben, ezért 
felesleges pénzkidobásnak hiszik. Pedig ez 
nem így van. A baldachinfüggöny szerepe 
az, hogy napközben vagy fényben is kizárja 
a gyermek szemei elől a szobában történő 
mozgásokat, így segítve azt, hogy minél ha-
marabb és könnyebben elaludjon. Ez biz-
tosítja az alváshoz megfelelő nyugalmat és 
elsötétítést. A babának egy egyszínű, szimpla 
baldachinfüggöny is teljesen megfelel a funk-
ciójának, a őt egyáltalán nem fogja érdekelni 
a külső mintája.

FELESLEGESNEK TŰNŐ, 
mégis hasznos babatermékek



 Gazdaságos 4-es
 kiszerelés. Az utántöltő 
felhasználható az összes 

Angelcare pelenkatárolóhoz, 
illetve a 

Tommee Tippee Simplee (2015) 
modellekhez is

 

4990,- Ft

www.angestore.hu

Uj
 Captiva Econo 

utántöltő
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CLEVAMAMA 
BABATÖRÖLKÖZŐ

BABYONO ORRSZÍVÓ
- műanyag, kézi orrszívó
- újszülött kortól használható

- a mama mindkét kezét 
  szabadon hagyja, hogy 
  a babát biztonságosan 
  kiemelhesse a kádból
- 100% pamut, jó nedvszívó 
  és kíméletes a baba 
  érzékeny bőréhez
- színek: fehér, kék, kék 
  mintás, rózsaszín, 
  rózsaszín mintás, krém és 
  krém mintás
- méret: 104x98 cm MAGAZIN ÁR:

5.990 Ft

- mérete: 60x120 cm
- fehér és szürke színben
- 2 db kivehető oldalrács
- 3 magassági fokozatban emelhető

DREWEX KUBA II KISÁGY

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. január 1-től február 28-ig érvényesek.

MAGAZIN ÁR:
16.990 Ft

A képek 
illusztrációk: 
a matracot és 
az ágyneműt 
az ár nem 

tartalmazza.

NANIA R-WAY GYEREKÜLÉS
- 15-36 kg-ig
- állítható magasságú 
  fejtámasz
- felhajtható kartámasz
- levehető huzat
- duplán párnázott

MAGAZIN ÁR:
14.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
590 Ft



Xilitollal ízesítve. 
Fluor-mentes. Lenyelhető.

Biztonságos fogápolás
Xilitol édesítővel és kamilla 
kivonattal készült. Ínynyugtató 
hatású és tisztítja a szájüreget. 
A szilikon kefével a baba ínyének 
gyengéd bedörzsölése egyszerű 
és higiénikus az édesanya 
számára, a fogzás elejétől
kezdve, kb. 3-4 hónapos 
kortól.

Ínymasszírozós 
gumi-fogkefe

biztonsági koronggal
Ínymasszírozós gumikefe 
biztonsági koronggal (6hó+) 
és puha sörtés fogkefe (12hó+)

 Biztonságos autózás

                                     135 cm testmagasságtól használható 
                                     és javasolt 150 cm testmagasságig, illetve 
                                     12 éves korig, mert biztonságossá teszi a 
gyermek vállán és mellkasán az autós biztonsági öv elvezetését 
az alacsony testméret ellenére is, amit az övlehúzó is segít. 
Párnázott ülőrész. Levehető és mosható huzat. 
2/3-as korcsoport. 
ECE R44/04 univerzális.

mindenütt,  ahol csak baba van

magazin ár
2.490 Ft
2.990 Ft

magazin ár
990 Ft
1.290 Ft

magazin ár
1.490 Ft
1.790 Ft

magazin ár
790 Ft
990 Ft

magazin ár
5.690 Ft
6.990 Ft

FUEGO MOON

QUASAR PLUS 
ülésmagasító autóba

Ínyzselé 30 ml  + ujjra húzható szilikon kefe

Fogkrémek

Alma-banán ízű 
(6 hó+)

Eper ízű 
(12 hó+)

Fogkefe szett 3 db-os
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De a piciknek az elmesélt történetek akkor 
gazdagítják a legjobban az életüket, ha annak 
olvasása és hallgatása közben lendületbe jön 
képzeletük. Ha a történetek hatnak az érzel-
meikre, akkor feloldják szorongásaikat és egy-
úttal megoldást  is  javasolnak életük kisebb-
nagyobb problémáira.

A mesék  formája  és szerkezete mintául szol-
gál az álmodozáshoz. A jó és a rossz alakot 
ölt, minden személyiségtípus megnyilvánul a 
történetekben ugyanúgy, mint az életben, mint 
az emberek között is. A rossz gyakran  felül-
kerekedik, de a történet végén a jó mindig 
győzedelmeskedik és a gonosz végül elnyeri 
méltó büntetését. Megtapasztalják, hogy jóleső 
és szép dolog másokon segíteni, kiállni a gyen-
gébbekért. A halál  nem félelmetes, a gyerekek 
gondolatában az emberi élet részévé válik.

Csak a  picik  képesek  eldönteni, hogy melyik 
történet milyen erős érzelmet vált ki belőlük. 

Sokkal közelebb kerülünk gyermekünk adott 
lelkiállapotához, érzelmeihez, ha hagyjuk, hogy 
az adott mese elragadja képzeletüket és meg-
ossza velünk az általa kiváltott reakciókat.   

A történet végén időt kell adni a  nekik  arra, 
hogy elgondolkodjanak a hallottakon és az el-
hangzottak által átélt dolgokon. Amíg ők nem 
tudnak olvasni, addig a felnőttekre és azok 
előadásmódjára kénytelenek hagyatkozni. Ez 
szerencsés esetben együtt töltött élvezetes pil-
lanatok sokasága lehet. A legjobb, ha rendszert 
viszünk a meseolvasásba. Ha minden este olva-
sunk nekik, akkor a gyerekek előre készülnek 
az együtt töltött tartalmas percekre és fantázi-
ájukban addigra továbbszőhetik a történeteket.

Mesét olvasni és mondani többféleképpen lehet. 
Szánjunk elég időt arra, hogy mindig ráérősen 
meséljünk, hogy nyugodtan, egymásra odafigyelve 
éljük át a történeteket, így észrevétlenül adnak 
megnyugtató életbölcsességeket a gyerekeknek.

A  MESÉK UTAT MUTATNAK 
GYERMEKEINKNEK ABBAN, HO-

GYAN TALÁLJÁK MEG HELYÜKET 
A VILÁGBAN. A GYEREKEK FIGYEL-
MÉT AZOK A TÖRTÉNETEK KÖ-
TIK  LE A LEGINKÁBB, AMELYEK 

SZÓRAKOZTATJÁK  ŐKET ÉS FEL-
KELTIK KÍVÁNCSISÁGUKAT. 

KÖZÖS
ÉLMÉNY, 
AZ ESTI

MESÉLÉS



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. január 1-től február 28-ig érvényesek.

NATTOU PLÜSS 
FELHÚZHATÓ 
ZENÉLŐ JÁTÉK

18 CM-ES

FILLIKID PLÜSS TRAPÉZ 
EGÉR 370-401

BRILLANT JÁTÉKTÁROLÓ HENGER

MAGAZIN ÁR:
4.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
5.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
2.990 Ft

- puha, plüss anyagból
- felhúzva zenél
- kedves figurákkal
- 18 és 25 cm-es méretben

25 CM-ES

- újszülött kortól használható
- puha, plüss anyagból
- tépőzárral rögzíthető a 
  legtöbb hordozóra, 
  gyerekülésre

- többféle kedves 
  figurával kapható
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GRACO CONTOUR ELECTRA VIBE UTAZÓÁGY

MAGAZIN ÁR:
29.990 Ft

Felhúzható, zenélő függőkar játékokkal, ami automatiku-
san forog körbe és álomba ringatja a babát. Könnyen hasz-
nálható 2 vibrálósebesség. A bölcsőrész matraca lágyan 
rezegve megnyugtatja a babát. Levehető pelenkázóasztal 
és függőjáték. Gyorsan és könnyen felállítható és elrakha-
tó. 7 láb a tökéletes stabilitás érdekében, ebből 2 kerekes. 
Hordozótáskával együtt. Elemek: 1 x LR20 (nem tartozék).

NANIA BEONE BÉBIHORDOZÓ

MAGAZIN ÁR:
12.990 Ft

- 0-13 kg-ig használható
- puha párnázott belső rész
- hárompontos biztonsági öv
- központi övfeszítővel 

GRACO BABAKOCSI MIRAGE 
PLUS LÁBZSÁKKAL
Egy kézzel egy könnyed mozdulattal összecsukható. 
Összecsukva megáll a saját lábán, ezért könnyen tá-
rolható. Tartozékok: esővédő, lábzsák, pohártartós 
tálca a babának és mamának is.

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:
29.990 Ft



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. január 1-től február 28-ig érvényesek.

VÁROSLAKÓKNAK
KALANDOROKNAK

TRENDKÖVETŐKNEK

IGAZI TÁRS  
MINDEN SÉTÁNÁL!

Evo Trio BABAKOCSI

A Graco Evo Trio egy újszülött kortól használható 
multifunkciós babakocsi, ami kis méretűre kényel-
mesen egy kézzel összecsukható. Ötpontos bizton-
sági övvel és kivételesen nagy bevásárlókosárral 
rendelkezik. Sportrésze egy mozdulattal levehető, 
és mindkét irányban feltehető a vázra. A háttámlája 
3 fokozatban dönthető a teljes kényelem érdekében. 
Huzata levehető és mosható. Két színben kapható. 

TARTOZÉKOK: esővédő, adapter, lábzsák,  
Junior Baby bébihordozó, Go mózeskosár

MAGAZIN ÁR:
119.990 Ft

NANIA BEONE BÉBIHORDOZÓ
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VIZSGÁLJUK MEG, MILYEN IS AZ 
ISOFIX RÖGZÍTÉS ÉS MI AZ ELŐNYE A 
HAGYOMÁNYOS ÖVES BEKÖTÉSSEL 

SZEMBEN?

A hátsó ülések ülőlapja és háttámlája közé 
benyúlva érezhetjük, hogy két pár szabványos 
tartófül van a padlólemezhez hegesztve. Ezekhez 
kell csatlakoztatni a gyerekülés alapjából hátra 
kinyúló ISO norma szerinti körmöket. 

Az Isofix szabvány valódi előnye a biztonsági 
övvel beköthető gyermekülésekkel szemben, 
hogy teljesen kiküszöböli a hibás (nem kellő 
körültekintéssel végzett) rögzítést, illetve 
ütközéskor minimalizálja az elmozdulást.

ISOFIX RÖGZÍTÉS DUPLA 
BIZTONSÁGGAL – A RENDSZER 

KIOLDÁSÁRA CSAK A SZÜLŐ KÉPES.

Az isofix rögzítés egyik legfontosabb 

követelménye, hogy a gyerek még véletlenül sem 
tudja kinyitni. Az  isofixes ülés rögzítő körmeit 
úgy alakították ki, hogy biztonsági reteszelés 
védje őket, lehetetlenné téve a véletlen kioldást. 
A baba így önállóan nem tudja a gyerekülést 
kikötni az autóból, így fokozva még jobban a 
biztonságot.

HELYES BEKÖTÉS JELZŐ – CSAK 
AKKOR TÖKÉLETES A RÖGZÍTÉS, HA A 

ZÖLD JELZÉS LÁTHATÓ.

Ez az elmés kis szerkezet nagyon egyszerűen, 
de megbízhatóan ad visszaigazolást a szülőnek 
arról, hogy az ülés tökéletesen a helyére 
illeszkedik-e, vagy sem. Nyugodtak csak akkor 
lehetünk, ha az ülés lábtartóján mindkét oldalon 
a kis ablakocskákban zöld jelzést látunk. Ez a 
szerkezet segíthet abban is, hogy a babát a  
testvére sem tudja kikötni a biztonságból. Soha 
ne helyezze a gyermeket az ülésbe, ha piros 
jelzést lát!

MIÉRT IS JÓ AZ 
ISOFIX TALP?



Isofix gyerekülés
Cam Regolo

CAM MINŐSÉG ÉS BIZTONSÁG AZ AUTÓBAN IS!

- anti shock oldalvédelem a fej számára
- puha szűkítőbetét
- állítható magasságú fejtámlák oldalvédelemmel
- 5 pontos biztonsági öv párnázott hevederekkel
- 5 pozícóba állítható háttámla
- egyszerű mechanizmus segít állítani az övek magasságát
- központi övfeszítő

Menetirány szerint köthető be: 1-es súlycsoportban: az 
univerzális Isofix rendszer használatával, hátsó csatlako-
zókkal és a top tether-rel (2,5 m hosszú), ami az autó 
ülésének háttámlájánál vezethető el, így megakadályozza 
az ülés elfordulását. 2-es és 3-as súlycsoportban az autó 3 
pontos biztonsági övével, vagy az autó 3 pontos biztonsá-
gi övével és az ISOfix karokkal beköthető.

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:
69.990 Ft
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IZI COMFORT  
ISOFIX X3 

GYEREKÜLÉS

FILLIKID UTAZÓ JÁRÓKA

FILLIKID VIOLA PELENKÁZÓTÁSKA
- nagyméretű, cipzáros pelenkázótáska
- pelenkázó alátéttel és sok belső zsebbel
- a táska két oldalán plusz üvegtároló zsebbel
- vízlepergető anyagból
- a vállpánt két oldalán karabínerrel

FILLIKID TÁSKA 
AKASZTÓ KARABINER 
BABAKOCSIRA 
MOMMY CLIP

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
7.990 Ft

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:
14.990 Ft

- táska méretűre összecsukható
- vidám színes huzat
- aprólyukú oldalháló
- színes, párnázott betéttel
- 90x100 cm-es
- 4 db kapaszkodóval

Cikkszám: 4007-08

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. január 1-től február 28-ig érvényesek.

- univerzális pelenkázótáska 
  tartó karabiner
- szinte minden babakocsihoz 
  használható
- könnyen felszerelhető a babakocsira
- csúszásmentes bevonattal
- egyszerre több 
  táskát is 
  ráakaszthatunk 

Cikkszám: 792



SZÍNKÓD:
70

SZÍNKÓD:
64

SZÍNKÓD:
71

SZÍNKÓD: 
73

SZÍNKÓD: 
46

SZÍNKÓD:
72

IZI COMFORT  
ISOFIX X3 

GYEREKÜLÉS

Most menetirány szerinti 
BIZTONSÁGI SZETTEL EGYÜTT!

• Menetirány szerint az ülés ISOfix csatlakozó-
ival, vagy az autó 3 pontos biztonsági övével 
rögzíthető, 9-18 kg-os súlycsoportú gyerek-
ülés.

• A fejnek és nyaknak egyaránt oldalvédelmet 
biztosít. A fejvédő magassága egy mozdulattal 
állítható, melyet a vállövek automatikusan kö-
vetnek, beállva a nyolc lehetséges magasság-
ból a megfelelőbe.

• Légáteresztő háttámlája csökkenti az izzadás 
okozta kellemetlenségeket.

• Mágneses övrendszere megkönnyíti a gyer-
mek ki- és beszállását.

• Központi övfeszítővel és állítható magasságú 
vállövekkel felszerelt ötpontos övrendszere ál-
landó szilárd helyzetet biztosít.

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

MAGAZIN ÁR:

119.990 Ft

FILLIKID TÁSKA 
AKASZTÓ KARABINER 
BABAKOCSIRA 
MOMMY CLIP

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. január 1-től február 28-ig érvényesek.
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Ennek hátterében legtöbbször nincs semmilyen 
veszélyes eltérés, de mindenképp érdemes 
erre odafigyelni, néhány okot kizárni, illetve 
korrigálni.

Születés után még 2-3 hétig természetes, 
hogy babánk azt a helyzetet veszi fel, ahogy 
a méhben feküdt, hisz a nem kevés így töltött 
idő után ez számára a kényelmes. Egy idő után 
azonban ez szépen oldódik, s babánk ide-oda 
„ficereg”, fejét forgatva kitornásztatja magát. 
Ráadásul van egy természetes reflexük is 
(hivatalos nevén aszimmetrikus tónusos nyaki 
reflex, ATNR), melynek következtében amerre 

a baba néz, azon az oldalon végtagjait nyújtja, a 
másik oldaliakat behajlítja, s mivel kezdetben a 
fejét középen sem háton, sem hason nem tudja 
még megtartani, így mindig aszimmetrikusan 
fekszik. Ideális esetben a két oldalra egyenlő 
mértékben fordul babánk buksija, így a leírt 
helyzetet is váltogatja, és 5-6 hónapos korra ez 
a reflex elmúlik, leépül.

Ha ez mégsem múlik, akkor kialakulhat egy 
aszimmetrikus kényszertartás, ami először 
a fent leírtakban nyilvánulhat meg. Azonban 
a szülő nagyon sokat tehet azért, hogy ez 
mielőbb rendeződjön! Amivel –önkéntelenül 

A BABAKORI 
ASZIMMETRIKUS TARTÁSRÓL

SOKSZOR A SZÜLŐ VESZI ÉSZRE, VAGY ÉPP HÁZIORVOS, VÉDŐNŐ JELZI SZÁMÁRA, 
HOGY BABÁJA A FEJÉT TÖBBNYIRE EGYIK OLDALRA FORDÍTVA TARTJA, VAGY „KIFLIZIK”, 
VALAMELYIK IRÁNYBA HAJLIK A NYAKA, VAGY ÉPP AZ EGÉSZ TESTE, GYAKORI, HOGY 

MÁR NAGYON KORÁN, 2-3 HÓNAPOSAN HASÁRÓL HÁTÁRA GÖRDÜL, TERMÉSZETESEN 
SZINTE MINDIG EGY IRÁNYBA. 



is- akadályozhatjuk a szimmetrikus tartás 
kialakulását, sőt, bizony a legtöbb esetben épp 
ezzel erősítjük a féloldaliságot, az az, ahogy 
a babát tartjuk. Mindenkinek van domináns 
oldala, babánkat igyekszünk erősebb kezünkben 
tartani, viszont a baba mind vállunkon, mind 
akkor, ha kifelé fordítva tartjuk, fejét elfordítja, 
nyakát, törzsét kissé hajlítja. Ha mindig 
ugyanazon az oldalon tartjuk őt, akkor mindig 
ugyanazt a testhelyzetet veszi fel, s főleg, ha 
sokat van kézben (például mert hasfájós), akkor 
ez tud annyira állandósulni, hogy aztán már 
vízszintes helyzetben is ezt érzi kényelmesnek. 
Hamar „lebuknak” a szülők, hogy milyen kezesek 
a baba helyzetéből, legviccesebb, mikor ikrek, 
hármas ikrek mind egy irányba néznek, nem is 
kérdés, hogy náluk nem kell neurológiai eltérés 
után nyomozni. Tehát az első legfontosabb 
„gyógymód”: tartsuk babánkat váltott oldalon! 
Kezdetben szokatlan, mind a szülőnek, mind 
a babának, de hamar megszokják, és megéri: 
elkerülhető ezzel mind az aggodalom, mind a 
fölösleges gyógytorna, kezelés. 

Ugyanez vonatkozik a hordozásra, legyen szó 
akár a magunkra erősíthetők bármelyikéről 
vagy az autós hordozóról: itt is nagyon 
fontos odafigyelni, hogy babánk ne mindig 
ugyanabban a helyzetben legyen! Az autós 
hordozók többségében van szűkítő, de 
sokszor az nem elég, a baba elcsúszik benne 
(általában természetesen ugyanarra az oldalra), 
s ugyanarra fordul, „görbül” bennük. Ha kell, 
tegyünk csípője, feje mellé még plusz szűkítést, 
lehet az akár összetekert textilpelenka is!

MIT TEHET MÉG A SZÜLŐ?

Szintén elérhetjük, hogy babánk a kevésbé 
kedvelt oldalra forduljon, ha arról beszélünk 
hozzá, vagy például kontrasztos (fekete-fehér), 
később színes ábrákkal, tárgyakkal csalogatjuk 
arra, etetés előtt ezt az arcfelet, szája szélét 
simogatjuk, amire ő reflexesen arra fog 
fordulni (természetesen ezzel ne éljünk vissza, 
2-3 fordulás után gyorsan etessük is meg, mert 
- joggal - megsértődik.

Vannak egyszerű, szimmetrizáló 
tornagyakorlatok (pl. biciklizés, váltott 
karmozgatások), amiket bátran végezhet a 
szülő is pelenkázások alkalmával, s segítik a 
féloldaliság gyorsabb mérséklődését, elmúlását. 
Szintén sokat segít –ebben is- ha a baba –
ébren- hasal, ehhez fokozatosan tudjuk őt 
hozzászoktatni, kezdetben szinte minden 
baba felháborodik ezen az ötletünkön, de 
aztán megszokja, s ez egyébként a megfelelő 
mozgásfejlődéshez is szükséges. 

MIÉRT NE HAGYJUK?

Bár –ahogy a cikk elején már említettem, 
csak igen ritka esetben van az aszimmetria 
hátterében valamilyen -hallásbeli (már újszülött 
korban szűrik), szemészeti-, ortopédiai vagy 
neurológiai- eltérés, ha ettől tartunk, azt 
szakorvosi vizsgálattal (diagnózist és szükség 
esetén terápiás javaslatot csak ők adhatnak, 
sem védőnő, sem fejlesztő szakember!) hamar 
ki lehet deríteni. 

Ami miatt foglalkozni kell ezzel akkor is, ha csak 
egy egyszerű rossz szokás következménye, azok 
a másodlagos következmények, amiket viszont 
meg lehet előzni az említett módokon: ha a 
baba nagyon sokat van egy helyzetben, akkor a 
még puha csontozatú buksija ellapulhat, izmai 
is alkalmazkodhatnak ehhez a helyzethez, ami 
akár hosszú távon a gerincferdülés alapja is 
lehet. Az aszimmetrikus babák mozgásfejlődése 
is féloldalas lehet, például csak egy irányba 
forog, egyik kezét többet használja (csak 1,5-2 
éves korban alakul ki a kezesség, addig a baba 
egyformán használja mindkettőt!), féloldalasan 
kúszik.

TEHÁT: NEM KELL MEGIJEDNI,  
DE KORRIGÁLNI IGEN!

Ha kérdése van ezzel vagy mással kapcsolatban 
a csecsemőkori mozgásfejlődés témakörében, 

keresse szakemberünket! Elérhetőségek:   
bajnokildiko@gmail.com, -+36-20-3138317



VÁSÁR
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. január 1-től február 28-ig érvényesek.
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YO! FROTTIER
HARISNYA

MAGAZIN ÁR:
1.190 Ft

MAGAZIN ÁR:
990 Ft

- két játékhíddal
- 4 darab levehető játékkal
- 90 cm-es átmérő

MARKO HABSZIVACS FALI DEKOR

MAGAZIN ÁR:
1.290 Ft

- puha, lemosható habszivacs
- hátoldalán ragasztócsík található,
  mellyel egyszerűen rögzíthető

56-86 MÉRET 92-110 MÉRET

- kényelmes derékrész
- frottier anyagból
- több színben és mintával

MAGAZIN ÁR:
6.990 Ft

FILLIKID JÁTSZÓSZŐNYEG
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Totyogó csatos 
babahordozó

(8 hónaptól - 3 évesig)

Kendős csatos
babahordozó

(újszülött kortól - 1.5 évesig)

Rugalmas
hordozókendő

(újszülött kortól - 8 kg-ig)

Babahordozók

Együttlét • Természetesen • Babahordozás • Bárhol • Bármikor • Bárkinek

A baba magzat kora óta fizikai összeköttetésben van 
az édesanyjával, ezért egy újszülött baba természetesen 
ösztönös igénye az állandó testkontaktus. Éppen emiatt 
nagyszerű lehetőség a hordozás, mert a megfelelő 
eszközben való hordozással nem fárasztjuk ki magunkat 
és nem terhes a gyermekkel való együttlét sem. A baba 
megkapja a testközelséget - a vágyott biztonságot és 
nyugalmat - mi pedig szabad kézzel bármit meg tudunk 
tenni, amit kell.

Hordozós ölelésben, magunk felé fordulva, a baba 
védelemben van. Bármilyen zaj, erős fény, a sok ember, 
stresszt okozhat neki. Hordozás közben el tud bújni a 
stresszhatások elöl és könnyen elalszik, mert biztonságban 
érzi magát. A járás, ringató mozgás nyugtatólag hat a 
babára. Hordozva a baba testét, idegrendszerét ingerek 
érik, ami nagyon pozitívan hat a mozgásfejlődésére és az 
agy fejlődésére. 

Télen sem kell lemondanunk a hordozásról vagy 
otthon maradnunk babánkkal hiszen az édesanya vagy 
édesapa meleg, óvó ölelésében, örömmel és könnyen 
tudunk sétálni, kirándulni, vagy pl. bevásárolni.  
Hogyan érdemes felöltözni? A sok tapasztalat azt mutatja, 
hogy az egy kabát alá való öltözés a legpraktikusabb 

megoldás. Az elölhordozós időszakban ez egy nagyobb 
méretű kabáttal könnyű tud lenni, mert alá elfér a baba és 
a szülő is. A háton hordozós időszakban már speciálisabb 
megoldás szükséges az egy kabát alá való öltözéssel: 
vagy egy kabátunkat átalakíttatjuk egy hordozós betét 
belevarrásával, vagy beszerzünk egy hordozós kabátot, 
ami erre a célra készült.A baba felöltöztetésekor figyeljünk 
arra, hogy ne öltöztessük túl. Annyi réteget adjunk rá, 
mint magunkra, hiszen a hordozó eszköz és még mi is 
melegítjük pluszban őt a közös kabáton kívül. A fejét és a 
lábacskáját érdemes melegen bebugyolálni.

Természetesen a kabáton kívüli hordozás is jó megoldás. 
Hordozókendő vagy más kötős eszköz használatakor 
érdemes a gyermeknek olyan meleg overált beszerezni, 
aminek a külső felülete nem olyan csúszós, hogy könnyű 
legyen vele kötni. Csatos vagy más állítható hordozó 
esetében pedig állítsuk nagyobbra a hevedereket mielőtt 
a gyermek az eszközbe kerülne és csak akkor húzzuk 
szorosra, ha már érezzük, hogy a baba a helyére került!  

Szívből kívánjuk minden szülőnek, hogy fedezzék 
fel milyen csodálatos élmény a szívünkön hordozni 
gyermekünket télen is! 

GYENGÉD GONDOSKODÁS HORDOZÁSSAL TÉLEN 

„Minden szülő tapasztalja, hogy a babája ölbe kéredzkedik.” 

Kósa Kata 
www.nandu-wrap.com



DISNEY COSMO 
GYEREKÜLÉS

NANIA DREAM 
ÜLÉSMAGASÍTÓ

MAGAZIN ÁR:
21.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

- 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

- 25-36 kg
- párnázott  
- könyöklőkkel 
  ellátott

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

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

Fotók: BigstockPhoto, Matti Kft., Babaker Kft., Hubicska Zsolt
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Kiadó: Matti Kft. és Partnerei
2040 Budaörs, Gyár utca 2.

06/23 887-410
Ügyvezető: Viszokai János

Az újságban szereplő árak 2017. január 1. és február 28. között érvényesek, forint-
ban értendők, és mindennemű adót magukban foglalnak. A termékek dekoráció 
nélkül kerülnek árusításra.  A termékek műszakilag,  illetve külsőleg eltérhetnek 
a fotón látottaktól, az esetleges helyesírási, illetve nyomdahibákért nem tudunk 
felelősséget vállalni. Kérjük vedd figyelembe, hogy állandó árukészletünkkel el-
lentétben 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.






