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KEDVES OLVASÓ!
Te is érzed, hogy milyen gyorsan eltelt ez az év? Hihetetlen,
nem? Bár ősszel és télen tagadhatatlanul több dolga van a
családoknak, mi mégis szeretjük a karácsonyra készülődés
minden pillanatát. Nem az ajándékok beszerzésére, inkább
a közös gyertyagyújtásra és az adventi naptár izgalmaira
gondolunk.
Ebben a számunkban igyekszünk Veled közösen a karácsonyra hangolódni. Minőségi termékválasztékunkban
találsz ajándékötletet a kismamáknak, kisbabáknak és a
nagyobb korosztály számára is. Összegyűjtöttünk néhány
tippet, amire érdemes odafigyelni, hogy nyugodt legyen a
karácsonyi készülődés. Sőt, Dobó Ági szépségkirálynő és
blogger is elmeséli, hogyan készülődik kisfiával a második
gyerkőc érkezésére és az első közös karácsonyra négyesben.
A téli ruhák előkerülésével nagyon sokszor kiderül, hogy
a baba kinőtte a bébihordozót, és új ülés vásárlása elé kell
nézni. Ehhez adunk hasznos ötleteket, hogy mire érdemes
odafigyelni, ha le szeretnénk cserélni a biztonsági ülést. A
babát váró családoknak a Tanácsok kezdő apukáknak cikkünkben szeretnénk segíteni olyan hasznos tippekkel, amik
könnyebbé tehetik az újszülött hazaérkezése utáni első
napokat, heteket.
Reméljük, hogy a minőségi termékkínálatunk elnyeri a tetszésedet, és hamarosan személyesen is üdvözölhetünk!

Szeretettel várunk üzletünkben!

OTTHON BIZTONSÁGBAN
FILLIKID BIZTONSÁGI
AJTÓRÁCS ACÉL FEHÉR M2
- könnyen rögzíthető, kezelhető
- mindkét oldalról nyitható
- automatikusan záródik
- 76,5 - 82,5 cm-ig ajánlott

CEBA PELENKÁZÓ LAP
PUHA NAGY 85X70 CM
PVC bevonatú, könnyen tisztán tartható sík kialakítású
pelenkázólap pelenkázószekrényekhez.

MAGAZIN ÁR:

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:

3.990 Ft

13.990 Ft

ANGELCARE AC300 KÉTLAPOS LÉGZÉSFIGYELŐ
AJÁNDÉK PELENKATÁROLÓVAL
- matrac alatti szenzorpad elhelyezés
- teljes matracfelületen történő érzékelés
- 15 másodperc után előjelzés
- 20 mp után akusztikus és vizuális riasztás
- 5 fokozatú érzékenység-szabályozás
- működtetés elemről vagy adapterről
- gyenge elemfeszültség-kijelzés

+

MOST EGYÜTT:

24.990 Ft
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. november 1-től december 31-ig érvényesek.

A nyugalom jár
Önnek!
Az ANGELCARE
készülékeket
több mint
25 hazai kórház
ajánlja.

Használja ki
INGYENES
újraélesztő
tanfolyamunkat!

www.angelcare.hu
Nem orvosi műszer, nem alkalmas a sids megelőzésére, használat előtt olvassa el a használati útmutatót.

TANÁCSOK

KEZDŐ APÁKNAK

A MEGÉRTŐ TÁRS LEHET AZ
ÚJDONSÜLT ANYA EGYIK LEGÉRTÉKESEBB KINCSE. HA ELSŐ
GYERMEKETEK SZÜLETETT, AKKOR SEGÍTHETSZ ABBAN, HOGY
ÁTVÁLLALOD A FÜRDETÉST, A
BÜFIZTETÉST ÉS PÁROD EKKOR
PIHENHET EGY KICSIT.
HA PÁROD NEM IS MONDJA KI,
MERT ESETLEG NEM JUT ESZÉBE,
HIDD EL, HOGY NAGYON HÁLÁS
NEKED AZÉRT, AMIÉRT RÉSZT VÁLLALSZ A GYERKŐC KÖRÜLI TEENDŐKBEN, SEGÍTESZ A
HÁZTARTÁSBAN.

S

Sok esetben az anyukák elmerülnek a napi
feladatokban és észre sem veszik, hogy rád
nem jut idejük, és mivel a helyzet még új,
te magad sem tudod, hogy miben tudnál a
segítségére lenni a párodnak, ezért itt van
néhány jótanács erre a helyzetre.
Most, hogy megszületett a babátok, lehet,
hogy benned is felmerülnek kétségek.
Beszélj erről a pároddal, vagy barátaiddal,
szüleiddel. Teljesen természetes, hogy a te
érzéseid is változnak.
Az egyik legérzékenyebb pont a szoptatás.
Sok anyuka aggódik, hogy nem fogja tudni
gyermekét szoptatni. Bátorítsd, bíztasd
őt és légy büszke rá, hogy ő szoptat! Ha
problémája van, támogasd és segítsd!
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A gyermekágyas időszakban
sok nehéz napja és pillanata
lehet a párodnak. Az első hat
hétben a szervezete rengeteg új
dologra készül fel, a hormonok
újra háborúznak. Légy megértő
és segíts neki, kényeztesd!
GYERMEKED NINCS
ÜVEGBŐL, NEM EGY
TÖRÉKENY PORCELÁN, AMIT
NEM SZABAD MEGFOGNI.
SŐT, A LEGFONTOSABB,
HOGY MINÉL TÖBBET
LEGYEN A TE KEZEDBEN IS.
HA FÉLSZ ATTÓL, HOGYAN
KELL TARTANI, AKKOR
KÉRJ SEGÍTSÉGET, HOGY
BIZTONSÁGOSAN TUDD A
KARODBA VENNI.
Segíts a baba körül. Vállald
el a fürdetést! Azt mondják,
hogy a fürdetés olyan intim
kapcsolat az apa számára, mint
a szoptatás az anya számára!
Igyekezz mindenben részt
venni, segíts a párodnak és
tanuljátok együtt a szülői
feladatokat. Kérdezd meg
tőle, hogy szeretné-e ha néha
éjszaka te kelnél fel a kicsihez.
Beszéljétek meg, hogy mik azok
a feladatok, amikben bármikor
számíthat rád. Legyen valami,
ami szinte mindig a tiéd,
leginkább kézenfekvő az esti
fürdetés.
Javasold
párodnak,
hogy
menjen el nyugodtan sétálni
egy kicsit egyedül, vagy a
szomszédhoz
beszélgetni,

te vigyázol a gyermeketekre
addig. Ezzel mindkettőtök
számára előnyös helyzet tud
kialakulni, mert te szép lassan
beletanulsz, hogy milyen is, ha
kettesben vagy a gyerkőccel,
és ha szükség lesz arra, hogy
akár hosszabb időt anya nélkül
töltsetek, akkor már neked sem
lesz idegen ez a helyzet.
Segíts a házimunkában, főzz
neki a kedvenc ételeiből, járj
a kedvében! Néhány esetben
sajnos
valóban
komoly
probléma a szülés utáni
depresszió. Figyelj oda párod
hangulatváltozásaira, támogasd
őt és kényeztesd! Ha úgy látod,
hogy komolyak ezek a negatív
változások, és nem tudsz
segíteni, mindenképpen beszélj
szakemberrel!
Néhány hét alatt nyilvánvalóvá
válik számotokra, hogy az
életetek alapvetően változott
meg a baba születésekor. Ezt
az új időszakot együtt kell
megélnetek, egymást segítve.
Néhány hétnek el kell telnie
addig, amíg kialakul az új
életetek.
A
jó
tanácsokon
túl
a
legfontosabb,
hogy
kommunikáljatok egymással!
Ha nem mondjátok el azt,
ami bánt titeket ebben
az új helyzetben, akkor a
kialvatlanság okozta feszültség
tovább fog nőni, ami sem
nektek, sem a gyermeketeknek
nem jó!

MILYEN SZEMPONTOK ALAPJÁN VÁLASSZUNK BÉBIŐRT?
HOL SZERETNÉM
HASZNÁLNI?

van, annál kisebb az esélye, hogy
a készülékünk működését egy másik készülék zavarhassa, vagy mást
Csak lakásban élőknél egy kisebb halljunk a babaőrzőnkön.
hatótávolságú készülék is elég lehet, szemben egy kertes házzal, MI AZ A DIGITÁLIS?
ahol nagyobb hatótávolságú készüléket érdemes választani. De A digitális készülékeknél a hang
ne felejtsük el, hogy a gyártók nem hanghullámok formájában jut
által megadott értékek nyílt te- el az adótól a vevőig, hanem digitárepre, zavarás nélküli környezetre lisan kódolt jel formájában, melyet
vonatkoznak, melyek a tényleges a készülékek kódolnak és dekódollakókörnyezetben lényegesen ala- nak, így „áthallás” nem fordulhat
elő, vagyis más nem hallhatja, ami
csonyabbak lehetnek.
a mi készülékünkön hallható.

MIT JELENT A
CSATORNASZÁM?

MILYEN EXTRÁT VÁLAS�SZUNK A BABAŐRZŐNKHÖZ?

A csatornaszám a választható,
vagy használható kiosztott frek- A babaőrzőt nem egy évre, hanem
venciacsatornák számát határoz- általában az óvodáskor végéig veza meg, melyekből ha minél több szünk, így célszerű a választható

extrákat is ehhez igazítani, például
a kétirányú hangátvitel, a gyermeknek való „visszabeszélés” a későbbiekben remekül használható. A
szobahőmérő, a beépített éjszakai
fény vagy altatódal lejátszó szintén
kiválóan használhatók.

MI AZ A DECT?
A DECT egy kimondottan beszédátvitelre kifejlesztett frekvenciatartomány, melyen belül a készülék
120 csatornasáv közül választ önműködően, és mindig a legtisztább csatornát választja, melyeket
folyamatosan ellenőriz, így ezeknél
a készülékeknél a legalacsonyabb
a külső zavarás valószínűsége, és
ezek a készülékek garantálják a
legtisztább hangátvitelt.

A Drewex gyárban mindig figyelnek a természetességre és a biztonságra, a bútorok gyártásához válogatott fűrészárut használnak minőségi alapanyagból. A leggyakrabban tömör fenyőt használnak a gyerekágyak elkészítéséhez. Ez a legegészségesebb anyag, amely garantálja a magas minőséget és tartósságot.
A bútorokhoz felhasznált anyagok (beleértve a festékeket és a lakkokat) szintén biztonságosak a gyermekek számára, és a minőségük is garantált. Sok éves tapasztalatuk során kiküszöbölték a hibákat, és a
legszigorúbb szabványoknak is megfelelnek. A legmodernebb géppark és asztalosaik sok éves tapasztalata
biztosítja az Európa-szerte elismert minőséget és teljesítményt a bútorgyártásban.

DREWEX ZSIRÁF
KOMÓD

DREWEX ZSIRÁF
ÁLLÓSZEKRÉNY

DREWEX
ZSIRÁF ÁGY

- 3 fiókos pelenkázó komód
- szín: tölgy/fehér vagy cappuccino
- anyaga: laminált bútorlap
- súlya: 41 kg
- méretei: 48X83X90 cm

- 2 ajtós + 1 fiók
- szín: tölgy/fehér vagy cappuccino
- anyaga: laminált bútorlap
- súlya: 65 kg
- méretei: 48X83X160 cm

- szín: tölgy/fehér vagy cappuccino
- fiókkal vagy anélkül is kapható
- kiszerelhető rácsok, kerek rácsok
- 100% fenyő + laminált bútorlap
- súlya: 31 kg fiókkal
- méretei: 60X120 cm

MAGAZIN ÁR:

39.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

59.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

24.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. november 1-től december 31-ig érvényesek.

CLEVAMAMA FÜRDŐJÁTÉKOK
ÉS TÁROLÓ HÁLÓ
- egytől tízig számozott,
különböző színű állatfigurák
- hozzátapad a fürdőkád
oldalához
- nem merülnek el, így könnyű
megtalálni a vízben, fejlesztő,
vonzó a gyermekeknek
- a tapadókorongos
tartóhálóban a csempére
akasztva szárítható,
tárolható

BABYONO FÜRDŐLEPEDŐ
76X76 CM
- újszülött kortól
ajánlott
- puha és nedvszívó
- kiváló minőségű,
100% pamut
fürdőlepedő
- a baba érzékeny
bőréhez tervezve

MAGAZIN ÁR:

2.490 Ft

MAGAZIN ÁR:

2.990 Ft

JÁTÉK

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. november 1-től december 31-ig érvényesek.

MALTEX PELENKATARTÓ
VÖDÖR ZSIRÁF

MALTEX HELLO KITTY
PELENKÁZÓLAP 3 OLDALÚ

- anyaga: polipropilén
- űrtartalom: 10 liter
- méretei: 35,5 x 25,5 x 26 cm

- 50 x 70 cm-es kemény pelenkázólap
- kedves Hello Kitty mintával

MAGAZIN ÁR:

5.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

1.190 Ft

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

MAGAZIN ÁR:

1.690 Ft

MALTEX FELLÉPŐ
HELLO KITTY TAPPANCSOS
Hello Kitty mintás, csúszásgátlóval ellátott fürdőszobai fellépő. Segít, hogy a gyermekek elérjék a
mosdókagylót és a WC-t.

MAGAZIN ÁR:

2.390 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. november 1-től december 31-ig érvényesek.

Hordozó után HOGYAN TOVÁBB?
A gyerkőc lassan kinövi a hordozót, de pont úgy, ahogy a babakocsi vásárlása előtt, most is
teljesen tanácstalan vagy? Összegyűjtöttük azokat a kérdéseket, amikre ha tudod a választ, nagy
biztonsággal fogod tudni kiválasztani a megfelelő autósülést.
MIKOR KELL LECSERÉLNI
A HORDOZÓT?
A hordozókat 0-13 kg-ig lehet
használni, de ha a baba már
láthatóan nem fér el kényelmesen,
a feje túllóg a hordozó felső szélén
(ilyenkor már tud ülni önállóan,
emiatt tehát nem kell aggódni),
akkor mindenképpen le kell cserélni
az autósülést, mert nem nyújt
megfelelő védelmet.
MIÉRT VAN SEMIUNIVERSAL ÉS UNIVERSAL
ISOFIXES ÜLÉS?
A universal isofix üléseket két
csatlakozókarral és egy top tether
nevű eszközzel lehet rögzíteni
menetirányban, és minden autóba
beszerelhető, melyet felszereltek
ISOfix bekötési rendszerrel és
felső kötélbekötési ponttal. A
semi-universal isofix üléseket két
csatlakozó karral és támasztólábbal
vagy top tetherrel szerelték fel.
Ha ilyet vásárolunk, előtte át kell
nézni a hozzá tartozó autólistát,
mert előfordulhat, hogy pont a mi
autónkba nem szerelhető be.
MI AZ AZ ISOFIX?
Az isofix egy olyan egységesített
rögzítő rendszer, ami nem az
autó biztonsági övével, hanem az
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autósülésben lévő két csatlakozókar és az autó
alvázán lévő fülek összekapcsolásával rögzíti a
biztonsági ülést.
MI AZ A TOP TETHER?
Az universal és a semi-universal isofixes
gyermekülések egyik rögzítő eszköze. A
gyermekülés háttámlájából induló heveder,
amit egy karabinerrel az autó ülésének
háttámlája mögötti fülhöz kell csatolni. Itt nem
kitámasztóláb, hanem ez a heveder segít a
helyén tartani a gyermekülést.
MERRE NÉZZEN A GYERMEK
UTAZÁS KÖZBEN?

arról, hogy ott a termék biztonságossága csak
egy szempont a több közül, ott a pontozásnál
többek között még a használati útmutató
értelmezhetőségét is pontozzák, így alakul ki
egy végeredmény. A szaküzletek eladóit mindig
érdemes megkérdezni, hiszen ők mindig tudnak
információt adni erről.
BIZTONSÁG SZEMPONTJÁBÓL MIT
ÉRDEMES NÉZNI?
Az ülés stabilitását, a felhasznált anyagok
minőségét (sokszor szemmel látható a
különbség például két autósülés huzata vagy a
műanyag váza között), de a legfontosabb, hogy
megfelelő oldalvédelemmel és fejvédelemmel
legyen ellátva. Az oldalvédelemnél figyelni
kell a vállak magasságában az ülés szélén lévő
peremek megfelelő nagyságára, a fejvédelemnél
pedig a fejet körülvevő pajzsra, ami lehetőleg

A legbiztonságosabb, ha a gyerkőc
menetiránynak háttal ül, mert így ütközés
esetén nem a nyakra és a fejre hat a legnagyobb
erő, és nem csapódik előre a fej,
hanem a ráható erő eloszlik a hát
teljes felületén, és az ülés mint egy
ÉRDEMES-E HASZNÁLT ÜLÉST
kagyló védi meg a gyermek testét.
VENNI?
Javasolt legalább 2,5 éves korig
menetiránynak háttal szállítani a
NEM! A GYERMEK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN
gyerekeket, de a legideálisabb, ha 4
CSAKIS ÚJ AUTÓSÜLÉST SZABAD VENNI, HISZEN
éves korig meg tudjuk ezt oldani. A
NEM TUDHATJUK AZ ÜLÉS ELŐÉLETÉT. HA
legpraktikusabb megoldás az a modell,
BALESET RÉSZESE VOLT, ÉS NEM KELETKEZETT
amit mindkét irányba be lehet kötni,
RAJTA LÁTHATÓ SÉRÜLÉS, AKKOR IS LEHETNEK
így ha a gyerkőc már kényelmetlenül
RAJTA OLYAN APRÓ REPEDÉSEK, NYÚLÁSOK, AMI
érzi magát, megfordíthatjuk az ülést.
MIATT MÁR NEM TUD MEGFELELŐ VÉDELMET
NYÚJTANI, TEHÁT LEHETŐLEG NE VEGYÜNK
MILYEN TESZTEKET ÉRDEMES
MÁSODKÉZBŐL BIZTONSÁGI ÜLÉST.
NÉZNI VÁSÁRLÁS ELŐTT?
Nem minden ülés vesz részt a
fogyasztói teszteken (pl. ADAC), de ez nem
az ülés minőségét jelzi, hanem hogy a tesztelő
csapat nem vásárolt és tesztelt még ilyet.
Kereskedelmi forgalomba csak olyan ülés
kerülhet, amely megfelel a vonatkozó európai
szabvány előírásainak, tehát biztos, hogy
az ez által előírt teszteken a kapható ülések
mindegyike megfelelt. Érdemes megnézni a
törésteszteket, a gyár által végzett (általában
az előírtnál szigorúbb) teszteket, viszont a
fogyasztói teszteknél nem szabad elfeledkezni

legyen állítható magasságú, hiszen a hordozó
utáni autósülést a gyermekünk jó eséllyel akár
3 évig is használhatja, ezalatt pedig nagyot nő,
tehát máshová kerül a feje az ülésben.
BE LEHET PRÓBÁLNI AZ ÜLÉST AZ
AUTÓBA VÁSÁRLÁS ELŐTT?
Igen, és ha bizonytalanok vagyunk, kérni is kell.
A bababoltokban szívesen segítenek ebben, és
a helyes bekötést is megtanítják.

A HORDOZÓ UTÁN MIÉRT NEM
KAPHATÓ OLYAN ÜLÉS, AMI FEKVŐ
POZÍCIÓBA DÖNTHETŐ?
Minden 9-18 kg-ig használható ülés dönthető
valamilyen szinten, de ez csak annyira
lehetséges, hogy az elalvó gyermek feje ne
essen előre. Biztonsági szempontból egy
bizonyos szögnél mélyebbre nem dönthetők
ezek az ülések.
MILYEN KATEGÓRIÁJÚ ÜLÉST
ÉRDEMES VÁLASZTANI?
Léteznek két kategóriát összevonó ülések,
amiket elvileg 9-36 kg között lehet használni,
de biztonság szempontjából sokkal jobb
választás egy olyan kategória kiválasztása,
amit ugyan rövidebb ideig lehet használni, de
nagyobb védelmet nyújt, hiszen könnyebb egy
olyan ülést kialakítani, ami 1-4 éves kor között
használható, mint ami 1-12 éves kor között. A
hordozó kinövése után tehát mindenképpen a
9-18 kg kategóriájú ülés megvásárlása a javasolt.
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EL KELL VINNI A GYERKŐCÖT IS
AUTÓSÜLÉST VENNI?
Igen, hiszen minden gyerek más testalkatú,
így mindenképpen érdemes beültetni, mielőtt
megvesszük a kinézett ülést.
HOL ÉRDEMES BIZTONSÁGI ÜLÉST
VÁSÁROLNI?

MINDENKÉPPEN OLYAN
SZAKÜZLETBEN, AHOL MEGFELELŐEN
KÉPZETT ÉRTÉKESÍTŐK SEGÍTENEK
A KIVÁLASZTÁSBAN, ELMONDJÁK
MINDEN ELŐNYÉT ÉS HÁTRÁNYÁT
AZ EGYES ÜLÉSEKNEK, SEGÍTENEK
A BESZERELÉSBEN, ÉS A VÁSÁRLÁS
UTÁN IS BIZALOMMAL LEHET
HOZZÁJUK FORDULNI. SZERENCSÉRE
A BABABOLTOKBAN ERRE ALAPOSAN
FELKÉSZÜLTEK AZ OTT DOLGOZÓK,
ÍGY MINDENKIT ARRA BIZTATUNK,
HOGY SZAKÜZLETBEN VÁSÁROLJON.

MÓKAM

ESTER

KALANDOROKNAK

EKNEK

ÁLMODOZÓKNAK

IZI COMFORT X3
GYEREKÜLÉS
Most menetirány szerinti
biztonsági szettel együtt!

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

•
•

•
•
•

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 kiés beszállását.
Központi övfeszítővel és állítható magasságú vállövekkel felszerelt ötpontos övrendszere állandó szilárd
helyzetet biztosít.

MOST EGYÜTT:

69.990 Ft

SZÍNKÓD:

SZÍNKÓD:

64

70

SZÍNKÓD:

71

SZÍNKÓD:

72

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. november 1-től december 31-ig érvényesek.

SZÍNKÓD:

SZÍNKÓD:

73

46

GRACO AFFIX
STARGAZER GYEREKÜLÉS
- 15-36 kg-ig használható
- levehető és mosható huzat
- ülésmagasítóvá alakítható
- állítható fejtámasz
- beépített pohártartó
- kiemelkedő fej-, hát- és oldalvédelem
- többrétegű fejtámasz a maximális
kényelem érdekében
- az autó 3 pontos övével rögzíthető
- az ISOCATCH rendszer hevederei
(rögzítve az autó isofix pontjaihoz)
a helyén tartják az ülést

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:

29.990 Ft

MIGO SATELLITE HORDOZÓ
Könnyű, innovatív hordozó, használható autósülésként,
fektetve mózeskosárként. 0-13 kg-ig használható.

MAGAZIN ÁR:

49.990 Ft

MIGO ISOFIX
TALP
MAGAZIN ÁR:

31.990 Ft
16

UTAZÁS

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

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:

16.990 Ft

FERRARI BEFIX GYEREKÜLÉS
- 15-36 kg-ig használható gyerekülés
- állítható magasságú fejtámasz
- levehető háttámla
- levehető huzat
- pohártartóval

MAGAZIN ÁR:

16.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. november 1-től december 31-ig érvényesek.

BABAHORDOZÁS BÁRHOL, BÁRKINEK
Szinte felfoghatatlan az a csoda, amikor
megszületik a kisbabánk, és először leszünk
édesanyák és édesapák. Minden szülő a
lehető legtöbbet és legjobbat szeretné adni
gyermekének. A legfontosabb, hogy tudatában
legyünk annak, hogy a gyermekünk minket
választott, hozzánk született és óvó szeretetre,
gondoskodó figyelemre van szüksége.

lehetőségeitől függenek, és a megoldások
nagyon változatosak. Hordozás közben arra
a pozícióra törekszünk, ahogy a pocakban
ringatózott a baba. Ezzel az óvó öleléssel jól
fel tudjuk idézni azt az idilli állapotot számára,
amit akkor megélt. Ettől nyugodtak, békések
lesznek, és jól fejlődnek testi, lelki, szellemi
értelemben egyaránt.

Az édesanya hosszú hónapokig a testében
hordozza őt, ringatja, táplálja, óvja, védelmezi
a nap 24 órájában. Mikor megszületik, akkor
sem vágyik ő másra, mint arra, hogy az
édesanyja ringassa, táplálja, óvja, legyen a
közelében, érezhesse, szagolhassa, érinthesse
éjjel, nappal. A baba ösztönös igénye az
állandó testkontaktus. Ezt persze nagyon nehéz
megvalósítani, de hordozással, együttalvással,
igény szerinti szoptatással jól megvalósítható.

A szoptatás nem csak etetést-itatást jelent,
hanem nyugtató, altató, fájdalomcsillapító,
nagyon mély intim kapcsolatot az édesanyával.
Hordozóeszközben jól megoldható mellre
tenni a babát bármikor, amikor kell. Kutatások
szerint az éjszakai gondoskodás, az éjszakai
közelség legalább annyira fontos, mint a
nappali. Hordozva ringatva, szoptatva könnyen
tudunk a babának segíteni az elalvásban is.

Az hogy ki, mennyit, miben és hogyan hordoz,
vagy hol és hogy alszanak, vagy mennyiszer
kerül mellre a baba, az már nagyon a család tehát együtt a gyermek és a szülők - igényeitől,
18

UTAZÁS

A baba számára fontos testközelség szinte
semmivel sem pótolható. Amikor hordozzuk őt,
ezt erőlködés nélkül megadhatjuk neki és sok
leírhatatlan örömet okozunk vele a családnak.
Kósa Kata
nandu-wrap.com

FILLIKID TÁSKA
AKASZTÓ KAMPÓ
BABAKOCSIRA
DUPLA 733

GRACO JUNIOR MAXI GYEREKÜLÉS
- 15-36 kg-ig használható gyerekülés
- levehető huzattal rendelkezik
- kényelmes kartámasszal
- két pohártartóval

- univerzális pelenkázótáska akasztó
- egy darabos kiszerelés
- majdnem minden babakocsihoz
használható

MAGAZIN ÁR:

990 Ft

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:

14.990 Ft

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

NANIA COSMO ANIMALS GYEREKÜLÉS
- 0-18 kg-ig használható
- több fokozatban
dönthető
- duplán párnázott
- vállpánton állítható
övfeszítés

MAGAZIN ÁR:

18.990 Ft

DISNEY TOPO ÜLÉSMAGASÍTÓ
- 25-36 kg-ig használható
- levehető és mosható huzat

MAGAZIN ÁR:

4.590 Ft

NANIA BELINE GYEREKÜLÉS
- 9-36 kg-ig használható
- állítható magasságú fejtámasz
- szűkítő párnákkal a legkisebbeknek
- vállakon állítható övfeszítés
- levehető háttámla
- levehető huzat

MAGAZIN ÁR:

13.990 Ft
20
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. november 1-től december 31-ig érvényesek.

0-36 HÓNAPOS BABÁK

SZÁMÁRA AJÁNLOTT

MULTIFUNKCIÓS
BABAKOCSI

COMBI TRIS
BABAKOCSI

AZ OLASZ MINŐSÉG SZUPER ÁRON KAPHATÓ!

TERMÉKLEÍRÁS:
- esernyő alakúra csukható,
alumínium váz
- megfordítható sportrész
- különálló tolókarok
- lágy rugózás elöl és hátul
- 4 pozícióba állítható háttámla
- fixálható bolygókerekek elöl
- szinkronizált fék hátul
- levehető kapaszkodó
- megerősített ülés
- 5 pontos biztonsági öv
- bevásárlókosár
- a mózeskosár kupolája és
lábzsákja könnyen áttehető
a sportrészre

TARTOZÉKOK:
- mózeskosár
- sportülés
- autós babahordozó
- bevásárlókosár
- pelenkázótáska

MAGAZIN ÁR:

99.990 Ft

Ilyen alkalom számomra a KARÁCSONY! :)
A KEDVENCEM, AZ ÖSSZES ÜNNEP KÖZÜL.
Gyermekként is rajongtam érte. A hosszas
készülődésért, a narancs, fahéj, szegfűszeg
illatáért, a puha, meleg takaróért, a közös
mesefilmnézésért
a
családommal,
az
ajándékok izgalmas beszerzéséért, a várt öröm
beteljesedéséért, a nagy találkozásokért a rég
nem látott szeretteimmel.
Apai ágú Nagymamámtól sajátítottam el
az ünnepi készülődés “csínyját-bínyját”,
a vendéglátást egyszerűen mesteri fokon
űző, most már 91 éves Nagyitól. Ő az, aki
mindig, mindenre, már jóval idő előtt gondol,
Mindenkiről gondoskodik. Ő az, aki megtanított
a legapróbb dolgokat is olyan örömmel
fogadni, mint a legnagyobbakat. Minden évben
Angyalkának öltöztette két legkisebb unokáját,
így köztük engem is, ruhát varrt nekünk, és
kiscsengőt kaptunk, így jelezve a Jézuska
érkezését a Családnak.

Karácsonyi

Azt hiszem, ilyen közegben nem lehetett
nem megszeretni, sőt, rajongani ezért a
csodálatos ünnepért. Mindemellett azt vallom,
hogy az évünk további 363 napján, amikor
nincsen Karácsony is hasonló lelkesedéssel
kellene élnünk, Családtagjaink felé ugyanilyen
nyitottsággal, SZERETETTEL.

AKIK ISMERNEK, TUDJÁK RÓLAM,
HOGY VÉGTELENÜL EMOCIONÁLIS
EMBER VAGYOK. AZ ÉRZELMEK
IRÁNYÍTANAK SOKSZOR SAJNOS
RACIONÁLIS DÖNTÉSEKET IGÉNYLŐ
HELYZETEKBEN IS. A MUNKÁMNAK,
AZ IRÁNYÍTÓ SZEREPKÖRT IGÉNYLŐ
ÉLETHELYZETEIMNEK KÖSZÖNHETŐEN
VISZONT RENGETEGET EDZŐDTEM AZ
ELMÚLT ÉVEK ALATT.

Azt gondoltam, hogy egészen más lesz megélni
ezt az élményt már felnőttként akkor, amikor
szülővé válok. 2013 október elsején megszületett
az első fiunk, Benedikt. Éppen ősszel, mint
jómagam, az év azon mesés szakában, amikor
a fáradalmas nyarat kezdjük kipihenni, az
otthoni “kuckózást” előnyben részesíteni, kis
melankóliával fogadni a rövidülő napokat,
és lassan elkezdünk hangolódni a tél és a
Karácsonyi időszak érkezésére.

Szerencsére vannak olyan időszakok, amikor
viszont újra ás újra kiteljesedhet az érzelmes, a
romantikus, rózsaszín álomvilágban élő énem…

Azt hiszem tökéletesen időzített. Imádtam
az otthonlétünk minden pillanatát. Benedikt,
illetve ahogyan mi hívjuk Őt, Bubu első

CSALÁDOM
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AKTUÁLIS

karácsonyi “élménye” egy csillagos
izzósor ablakba akasztása, és annak
órákon át történő csodálása volt.
Soha nem fogom elfelejteni, hogyan
nézte, mosolygott, és saját kis
nyelvén néha még kommunikált is
a kis fényekkel. A dísz így még az
ünnepek elteltével is hosszú hosszú
ideig velünk maradt, és minden
évben újra és újra fontos szerepet
kap! :) Az első Karácsonyunkra
Családként ilyen, és ehhez hasonló
apróságokkal készülődtünk.
Nem vásároltunk igazán ajándékokat
sem, nálunk soha nem is volt
hangsúly az ajándékozáson. Sokkal
inkább a hangulat megteremtésén, a
szeánszon, minek során kiválasztjuk
az isteni illatú, gyönyörű fenyőfánkat,
a közös díszítésen, egy finom, közös
vacsorán EGYÜTT.
Bubu pár hónaposan is imádta
nézni a Karácsonyfát, olyannyira,
hogy látványának köszönhetően
tanult meg a feje körül körbe
forogni, és átfordulni is, hogy minél
jobban láthassa azt! :) Imádtuk,
hogy a mi édes Kincsünk addigi
életünk legnagyobb ajándékaként
tette teljessé az ünnepünket, és az
életünket is. A 2016. évi Karácsonyt
már
kétgyermekes
szülőként

fogjuk megélni. Amit biztosan tudok már gyakorló
szülőként, hogy biztosan semmit nem tudhatunk előre.
:) Megpróbálom elképzelni milyen lesz Két Gyermeket
egyszerre, ugyanúgy SZERETNI, FÉLTENI, de most még
nem tudhatom, hogyan lehetséges ez egyáltalán. Tele
vagyok kérdéssel, kétséggel, de legalább ennyi örömmel,
és pozitív izgatottsággal és várakozással is, hogy az
elsőszülött gyermekem hogyan fogadja majd talán élete
legnagyobb ajándékát tőlünk, a szüleitől: a TESTVÉRÉT.

2016 KARÁCSONYA, Mi így várunk!
Az IgazAnya Blog Szerzője,
Miss World Hungary 2010
www.doboagi.hu

Dobó Ági

OOPS MESESÁTOR
- beltéren és kültéren is használható
- összecsukva kis helyen is elfér
- mérete: 75 x 75 x 90 cm

MAGAZIN ÁR:

4.290 Ft

OOPS JÁTÉKALAGÚT
HORDOZÓBAN
- beltéren és kültéren is használható
- átmérője: 45 cm
- hosszúsága: kb. 130 cm
- praktikus hordozótáskával

MAGAZIN ÁR:

3.290 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. november 1-től december 31-ig érvényesek.

AJÁNDÉKÖTLETEK KISMAMÁKNAK
Egy babát váró párnak, főleg a női tagjának nagyon nehéz megfelelő ajándékot venni. Nem tudhatjuk előre, hacsak
ki nem faggatjuk, hogy kisfiút vagy kislányt hord-e a szíve alatt, pontosan mikorra van kiírva, miket kapott már meg
másoktól és mi az, amit mindenképpen megvásárolt magának és a babának.
Most olyan ajándékötleteket igyekszünk bemutatni, amire általában a kismamák elsőre nem költenek, mert vannak fontosabb kiadásaik is. Viszont titokban igenis szemeznek az alábbi ötletekkel, hisz egy magzatvédő öv vagy egy kényeztető
párna nem csak a baba születése után, de előtte is nagyon hasznos dolgok. Ugye? Jöjjenek is az ajándékötletek, amivel
nem igazán lehet mellélőni.

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

MAGAZIN ÁR:

4.990 Ft

ESKIMO SHERPA
TAKARÓ 80X110 CM
Kiváló minőségű spanyol pléd 80 x 110
cm-es méretben. Antiallergén, kényelmes,
puha tapintású, kiváló anyagból készült
takaró több színben: rózsaszín, bézs, kék.
Anyagösszetétel: 85% akril / 15% poliészter. MADE IN SPAIN

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

MAGAZIN ÁR:

24

6.990 Ft
AJÁNDÉK

MAGAZIN ÁR:

5.890 Ft

Kép csak
illusztráció.

FILLIKID BÉBIŐR JLT-D1010
- 2,4 GhZ-es vezeték nélküli bébiőrző
- magas érzékenységű mikrofon
- a szülői egység övcsattal
- egyirányú kommunikáció
- 32 különböző csatorna
- 2 adapterrel
- 400 méteres hatótávolság

MAGAZIN ÁR:

CEBA PELENKÁZÓ LAP
MEREV 2 OLDALÚ 50X70 CM
PVC bevonatú, könnyen tisztán tartható. 60x120-as
kiságyon keresztbe téve használható.

MAGAZIN ÁR:

9.990 Ft

3.990 Ft

BESAFE PREGNANT IZI FIX MAGZATVÉDŐ ÖV ISOFIX
CSATLAKOZÁSSAL
Használatával nem csak magadat, hanem a pocakodban fejlődő
gyermekedet is megóvod, hiszen egy esetleges ütközés során a
magzatvédő öv használata nélkül a biztonsági öv súlyos sérüléseket okozhat. Az első üléseken a csattal ellátott hevedert használva
rögzítheted a magzatvédő övet. A hátsó ülésen a gyermekülésekhez hasonlóan a két csatlakozó segítségével közvetlenül az alvázhoz
csatlakoztathatod a magzatvédő övet.

MAGAZIN ÁR:

11.990 Ft
LAICA AROMATERÁPIÁS HIDEGPÁRÁSÍTÓ
VANITA ILLÓOLAJJAL
PANTONE 159

C:
10
Laica ultrahangos aromaterápiás hidegpárásító
váltoM:
70
95
zó színű hangulatvilágítás opcióval. Y:Segítségével
megK:
1
szabadíthatod gyermekedet az orrdugulás, a köhögés
és a száraz levegő kellemetlenségeitől. Színe hangulatosan váltakozhat, de akár fix fényűre is beállítható.
Most Vanita illóolajjal együtt kapható.

+

MOST EGYÜTT:

14.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. november 1-től december 31-ig érvényesek.

TAF TOYS STROLL’N ROLL JÁTÉKHÍD
JÁTÉKKAL SPORTKOCSIRA
- csatokkal rögzíthető
- rugalmas fejlesztő játékhíd
- átlátszó csörgőlabdával, forgó
prizmás labdával és kereplővel
- cikkszám: 11475

MAGAZIN ÁR:

4.990 Ft

TAF TOYS BAGLYOS KISAUTÓ KARIKAPIRAMISSAL
Kedves élénk színű járgány készségfejlesztő építőpiramissal, ami leszedhető a platóról, és külön
is használható. Az autóban egy bagolyfigura ül.
Cikkszám: 11945

Színes, feltűnő színekben készülő készségfejlesztő
játék, amit csíptetőjének segítségével bárhová
feltehetünk.

Cikkszám: 11755

BUSY DOG

Születéskor a babák több mint 70 reflexszel jönnek a világra, köztük a szopás, vagy a lélegzés ösztönös reflexével.
Ezek létfontosságúak az élethez, miután elhagyták édesanyjuk méhének melegét. Kíváncsiságuknak, ennek a velük született fantasztikus képességüknek köszönhetően a csöppségek tanulása folyamatos. A vágy, hogy megértsék az őket
körülvevő világot, illetve hogy kapcsolatba léphessenek vele,
a játékra ösztönző erő. Ebben segítenek a Taf Toys készségfejlesztő termékei. Játszva tanítják meg a piciknek a tárgyak
használatát, a hangok varázsát és az őket körülvevő világot.

TAF TOYS CSÍPTETHETŐ
REZGŐ ÁLLATOK

BUSY ELEPHANT

AJÁNDÉKÖTLETEK A TAF TOYSTÓL!

MAGAZIN ÁR:
26

4.690 Ft

AJÁNDÉK

BUSY CAT

Cikkszám: 11753

MAGAZIN ÁR:

2.490 Ft

Cikkszám: 11745

TAF TOYS DZSUNGEL CIMBORÁK
JÁTSZÓSZŐNYEG JÁTÉKHÍDDAL
- kényelmesen párnázott szőnyeg
- levehető játékhíddal
- fejlesztő játékokkal
- levehető babatükörrel
- a játékhídon lévő játékok és a különböző
anyagok fejlesztik a baba érzékeit és
finommotorikus mozgását
- cikkszám: 11825

MAGAZIN ÁR:

9.990 Ft

TAF TOYS ZENÉLŐ ÉJSZAKAI FÉNY
- zenélő játék, egyben éjszakai fény
- zenék és természeti hangok lejátszása
- kivehető zenélő készülék
- a rágóka meghúzásával vagy a fénygömb
megnyomásával aktiválható
- szülő és baba is bekapcsolhatja
- 3 db AA elemmel működtethető
(nem tartozék)
- cikkszám: 11795 bagoly, 11785 egér,
11775 csacsi

MAGAZIN ÁR:

7.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. november 1-től december 31-ig érvényesek.

AJÁNDÉKÖTLETEK KISBABÁKNAK
Az első karácsony a babáddal egy életre szóló élmény. A babádnak még nem fontos, hogy mit talál a
fa alatt, neki csak Anya és Apa a lényeg. Te mégis adhatsz neki olyasmit, amitől élmény lesz később a
közös vacsora, a séták, az utazások, édesek az álmok.
Ha ajándékba szeretnél játékot vásárolni, mindenképpen egyeztess a szülőkkel. Lehet, hogy az általad
kinézett játékból már van egy, az is lehet, hogy a szülők teljesen más jellegű játékokat szeretnének a
gyermeküknek (pl. kizárólag természetes anyagból készülteket), de az is előfordulhat, hogy valami nagyobb, komolyabb dologra gyűjtenek, és van lehetőség hozzájárulni egy közös ajándékhoz. Az oldalon
található babatermékeket sok-sok más ajándékötlettel együtt keresd boltunkban!

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

MAGAZIN ÁR:

25.990 Ft
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CLEVAMAMA 2 AZ 1-BEN PÁRNA ÉS TAKARÓ
A ClevaMama 2 az 1-ben párna és takaró gyermeked kedvenc alvótársa lesz! Összehajtva az aranyos ClevaMaci
mintás párnát egy mozdulattal 100x120 cm-es méretű flanel természetes anyagú takaróvá alakíthatod, ami gyengéd öleléshez hasonlóan, nyugodt alvásba ringatja gyermeked. Utazáshoz is nagyon praktikus, hűséges társként
viheti magával, nagyszülőknél, barátoknál tett látogatáshoz, de üdüléshez is. Kis helyet foglal, könnyen mosható,
ezért Neked is jó barátod lesz.

CSODAPÁRNA KARÁCSONYRA!

MAGAZIN ÁR:

6.990 Ft

GRACO BABY DELIGHT HINTA
- 2 sebességgel rendelkezik
- 3 fokozatba dönthető hinta
- egyszerűen összecsukható
- ötpontos biztonsági övvel
- leszerelhető játékhíddal
- huzata gépben mosható
- több színben kapható
- elemmel működik
- max. terhelhetősége: 9 kg

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:

21.990 Ft

DOUKIDOU SAFARI
ZENÉLŐ-FORGÓ
- kedves dallamot játszik
- segít a babának elaludni
- újszülött kortól használható
- kedves plüssfigurákkal
- a játékok mosógépben moshatóak

TIPP:

MAGAZIN ÁR:

6.990 Ft

A nagyobbacska babáknak
nagyon izgalmas dolog az ajándékok
kicsomagolása, ezért hagyjuk, hogy ő
szedje le a csomagolást az ajándékról,
esetleg egy kis segítséggel. Biztosan nagyon örül majd annak is, amit a csomagolás rejt, de nem szabad meglepődnünk rajta, ha sokkal jobban érdekli
őt a doboz, vagy a zörgő papírok sokasága. Engedjük játszani
vele, de nagyon figyeljünk
rá játék közben, és soha ne
adjunk a kezébe fóliát, celofánt vagy szalagot.

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. november 1-től december 31-ig érvényesek.

ALEX SPRICCELŐS JÁTÉK

FILLIKID JÁTSZÓSZŐNYEG

- 4 db puha spriccelőt tartalmaz
- a spriccelők ftalátmentes műanyagból készülnek
- 6 hónapos kortól ajánlott

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

TÍPUSOK:

Dínók,
Cikkszám: 700D
Dzsungel,
Cikkszám: 700J
Közlekedés,
Cikkszám: 700T
Farm,
Cikkszám: 700F
Kert,
Cikkszám: 700G
Óceán,
Cikkszám: 700OC

MAGAZIN ÁR:

6.990 Ft

Egységár: 547,5 Ft

MAGAZIN ÁR:

2.190 Ft

CAM SONNOLENTO ELEKTROMOS HINTA
- 0-9 kg testsúlyig használható
- 2 pozícióba állítható háttámla
- vidám mintájú, puha, lélegző huzat,
szűkítőbetéttel
- ötpontos biztonsági öv
- 3 sebességű hintáztató
- automata időzítő kapcsoló
- 5 megnyugtató dallam
- 3 természeti hang
- állítható hangerő
- csúszásmentes lábak
- elemmel működik
- levehető, mosható huzat

MAGAZIN ÁR:
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26.990 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. november 1-től december 31-ig érvényesek.

CHICCO WOOD fa játékdob
dobverőkkel
2 - 5 év

CHICCO WOOD
fa oroszlán puzzle
18 HÓ+

fa játékok

magazin ár
3.990 Ft

magazin ár
4.990 Ft

4.790 Ft

5.990 Ft

TURBO TOUCH elemes kisautó SÖTÉTKÉK
Turbó motorhang és egyéb versenyautós hangokat ad
menetközben. Az autó tetejét lenyomva kistartol akár
10 métert is. 3db AA 1,5V elemet tartalmaz.
2 - 6 év

autós játékok

magazin ár
4.190 Ft
4.990 Ft

TURBO TOUCH
CRASH DERBY
ütközős kisautó
PIROS
2 - 6 év
Ütközés után kinyílik a
magazin ár
motorháztető és az ajtó.
Az autó tetejét lenyomva kistartol. 4.990 Ft
5.990 Ft
3db AA 1,5V elemet tartalmaz.

készségfejlesztők

magazin ár
11.490 Ft

BABY STAR SZINTETIZÁTOR 9 HÓ+ 13.490 Ft
Beépített mikrofon, 4 zenés mixer funkció.
9 kész melódia rock, jazz, klasszikus stílusban. A gyermek
hozzáadhat dob, hegedű, trombita vagy harmonika hangot
tempóváltoztatással is.3 db AA 1,5V elemet tartalmaz.

magazin ár
17.490 Ft
19.990 Ft

MUSIC’ N’ PLAY JÁTSZÓASZTAL 9 HÓ+
Elektronikus zongora, aktivity center,
zenélő építőjáték. Az asztallap megfordítható,
mindkét felülete tele játéklehetőségekkel.
magazin ár
5.490 Ft
6.990 Ft

ÁLLATKERTES KULCSOS HÁZ 9 HÓ+
Logikai és manuális készségfejlesztő. Színek és formák felismerése.

mindenütt, ahol csak baba van

KÉSZÜLJÜNK A KARÁCSONYRA!
AZ ÉV LEGCSODÁLATOSABB IDŐSZAKA MÉG CSODÁSABB LESZ ONNANTÓL, HOGY
SZÜLŐVÉ VÁLIK AZ EMBER. HIHETETLEN ÉRZÉS, HOGY EGY KIS EMBER ÖSSZES
KARÁCSONYI HAGYOMÁNYA ÉS ÉLMÉNYE INNENTŐL ATTÓL FÜGG, HOGY MI HOGYAN
ÜNNEPELJÜK EZT A FANTASZTIKUS ÜNNEPET. CIKKÜNKBEN ADUNK NÉHÁNY TIPPET
AZÉRT, HOGY KÖNNYEBB LEGYEN FELKÉSZÜLNI.
ALAKÍTSUNK KI SAJÁT
HAGYOMÁNYOKAT!

HA OTTHON SZERETNÉNK
ÜNNEPELNI

Nem kell megfelelni senki elvárásainak. A
család karácsonya mindig olyan legyen, amilyet
mi megálmodtunk magunknak. Ha szeretnénk
minden karácsonykor elutazni valahová vagy
nem szeretnénk nagy ünneplést tartani az
összes rokonnal, bátran tegyünk meg. Csak
arra figyeljünk, hogy a hangulat mindig
nyugodt, kellemes maradjon azért, hogy a baba
is élvezze az ünnepeket.

Nagyon fontos tudni, hogy a babák megérzik
a szülők feszültségét. Ha nyugodt napot
szeretnénk a babánknak, próbáljuk pár nappal
korábban előkészülni, esetleg hetekkel előbb
ütemtervet írni, amihez tartjuk magunkat, és
osszuk ki egymás között a feladatokat, hogy
ne egy szülőre nehezedjen a feladatok nagyobb
része. Nem kell hatalmas takarításba kezdeni,
és nyugodtan bevonhatjuk a nagyikat is a

BELPLA BABY SAC
TAKARÓ-ZSÁK
Kiváló minőségű spanyol pléd 80 x 90 cm-es
méretben, mely babazsákká átalakítható, patenttal és zipzárral. Antiallergén, kényelmes,
puha tapintású takaró több színben: rózsaszín,
fehér, bézs, kék, zöld, sárga. Anyagösszetétel:
85% akril / 15% poliészter. MADE IN SPAIN

MAGAZIN ÁR:

5.690 Ft
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Kép csak
illusztráció.

THERMOBABY BABYTOP
ETETŐSZÉK

Egyszerű összezárni és kinyitni. Tálcával és anélkül is használható.
Kettő biztonsági övvel van felszerelve, a gyermek és a szék rögzítésére. Többfunkciós, praktikus, egyszerű tárolhatóság.

MAGAZIN ÁR:

8.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. november 1-től december 31-ig érvényesek.

sütikészítésbe, vagy akár egy jó
leves megfőzésébe.

BRAINBOX JÁTÉKOK TÖBB TÍPUSBAN

GONDOSKODJUNK A
BIZTONSÁGRÓL

Húzzatok
kártyákat,
majd
mondjátok meg, hogy hány állatot
vagy növényt láttok a képeken.
Tartalma: 24 db kártya

Ha a baba már mászik, a
karácsony még nagyobb
kihívás a szülőknek. Lehet,
hogy a plafonig érő fenyőfát
szeretjük, de a kíváncsi
apróságok egészen biztosan
meg akarják majd vizsgálni
közelebbről a fán lógó színes,
fényes díszeket, így inkább
válasszunk kis fát, amit el
tudunk helyezni egy asztalon,
a baba számára nem elérhető
távolságban. Fontos tartozék a
fenyőfán a fényfüzér is, ennek
a zsinórját mindenképpen
olyan helyre tegyük, ahol a
baba nem fér hozzá.

A kártyákon három kép található,
melyek nevének kezdőbetűit neked
kell kitalálnod.Tartalma: 24 db kártya
Az állatok, növények képeit nézegetve
válaszold meg, hogy milyen színűek!
Tartalma: 24 db kártya

MAGAZIN ÁR:

2.290 Ft

BADABULLE
KÉSZSÉGFEJLESZTŐ

JÁTÉK AUTÓBA
Tapadókorongja segítségével könnyen
feltehető bármilyen felületre, de
kifejezetten
autós
utazásokhoz
lett tervezve. Az ablakra könnyen
feltehető színes, készségfejlesztő játék,
ami hosszú időre lefoglalja a babát. A
rajta lévő színes anyagú játékoknak és
rágókának köszönhetően élvezetessé
válik az utazás a baba számára is.
CIKKSZÁM: B033010

A BADABULLE TERMÉKEKET
KERESD A BABABOLTOKBAN!

AJÁNLOTT FOGY.ÁR:

6.990 Ft

DR. BROWN’S SZÉLES NYAKÚ
CUMISÜVEG AJÁNDÉK SZETT
- a szett tartalma: 1 db 240 ml-es széles nyakú
cumisüveg (1-es etetőcumival, tisztítókefével),
1 db PreVent játszócumi 0-6
hónapos babák számára,
1 db cumilánc
- 4 színben
kapható

MAGAZIN ÁR:

1.990 Ft

MOMERT 6475 MÉRLEG VÍZILOVAS VÍZHŐMÉRŐVEL
BABAMÉRLEG:
- precíziós mérési rendszer
- nagy méretű, könnyen olvasható LCD kijelző
- automatikus kikapcsolás
- automatikus nullára állás
- tára funkció
- elem lemerülésének kijelzése
- mértékegységek: Kg/Lb/St
- osztás: 10 g
- kapacitás: 20 kg

MOST EGYÜTT CSAK:

16.990 Ft
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+

VÍZHŐMÉRŐ:
- újszülött kortól használható
- gyors és megbízható mérés
másodpercek alatt
- hőmérési tartomány: 0°C~50°C
- pontosság: +/-1°C
- riasztás 39°C felett: led fény villog
- hőmérséklet kimutatási ideje: 60 perc

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. november 1-től december 31-ig érvényesek.

Nézzétek csak,
már tudok
egyedül inni!

A MAM IVÁSTANULÓ POHARAKKAL

a babák megtanulnak
önállóan inni.
Ivástanuló termékeink támogatják a babák fontos fejlődési lépéseit. Egyedül inni egy hatalmas
kaland a babák számára.
A MAM figyelemmel kíséri azt, ahogy a babák megtanulnak pohárból inni, ami fontos része a baba
fejlődésének.
A MAM Starter Cup lehetőséget biztosít a babák számára, hogy maguk irányítsák, milyen gyorsan
igyanak. A pohár könnyű súlya és ívelt oldala segít, hogy a pici kezek könnyen megtarthassák.
Otthon vagy útközben, minden helyzetben jól használható.
Ha többet szeretne megtudni a ivástanuló poharainkról, és hogy miért is illeszkednek tökéletesen
a babák fejlődéséhez, látogassa meg honlapunkat!
Jól felkészültünk mindenre: MAM Training poharak minden korosztálynak

4+

6+

hónap

hónap

Starter Cup

Learn To Drink Cup

8+

hónap

Fun To Drink Cup

ORVOSSZAKÉRTŐKKEL KÖZÖSEN FEJLESZTVE

12+

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

hónap

Sports Cup

Az összes MAM termék
BPA-mentes anyagból készül.

LANSINOH BABA
TÖRLŐKENDŐ 80 DB

Gyengéden tisztít és véd a fájdalomtól. Védőréteget
képez a baba popsiján. Természetes lanolint, antibakteriális tulajdonságú jojoba olajat és fertőtlenítő hatású
összetevőket tartalmaz. Alkoholmentes, hypoallergén,
parabénmentes, enyhén illatosított. Speciális szövésű,
extra erős és bársonyosan puha. Egységár: 14,5 Ft/db

DR. BROWNS STANDARD
ÜVEG CUMISÜVEG 120ML
A Dr. Brown’s cumisüvegek BPA, PVC és ftalát mentesek. Segítségükkel csökken a gázképződés, a bukások
száma és a hasfájás. A csomag tartalmaz 2 darab 120 mles üvegből készült cumisüveget, 2 darab 1-es etetőcumit,
1 db kétrészes belső légáramoltató szelepet és 1 db tisztítókefét. Egységár: 1.995 Ft/db

MAGAZIN ÁR:

MAGAZIN ÁR:

1.160 Ft

3.990 Ft

CAM CAMPIONE ETETŐSZÉK
- könnyen kezelhető, multifunkciós etetőszék
- egy mozdulattal kinyitható és összecsukható
- 6 pozícióban állítható magasság
- 4 pozícióban dönthető
- 3 tálcás etetőszék
- ötpontos biztonsági öv
- nincsenek éles sarkok
- nagy méretű tároló háló
- a hátsó lábakon fékezhető kerekek
- lapra csukható etetőszék
- kis helyen elfér
- maximum terhelhetőség: 15 kg

MAGAZIN ÁR:
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29.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. november 1-től december 31-ig érvényesek.

ARDO
CALYPSO, A NYUGODT ÉJSZAKÁK ŐRE

Magazin ár:
49.900 Ft.

Ha fejtél már eletromos
mellszívóval, akkor
tudod, hogy nem
hátrány, ha a fejés
zúgására nem ébred
fel az egész család.

Csendesség: Az Ardo mellszívók
kivételesen halkak, ezért diszkréten használhatóak bárhol.

Ardo Calypso
mellszívók a világ
legcsendesebb
motorjával.

Orvostechnikai eszköz:
Szigorú szabványoknak felelnek
meg, és elszámolhatóak magán
egészségpénztárak felé.

Flexibilitás:
A szívóerő és a ciklusszám
külön szabályozható.

HORIGEN MELLSZÍVÓ, AZ ÉRZÉKENY MELL BARÁTJA
TEMPO

PIANO

Fejni nem mindig egyszerű, különösen érzékeny mellbimbóval. Az ödémásodásra hajlamos mellbimbók
legjobb barátja a Horigen 3D lágy szilikontölcsére.
Természetes
érzés:
A szilikontölcsér
gyengéden a
mellbimbódra
simul, akár a
baba szája.

Magazin ár: Magazin ár:
39.900 Ft.
29.900 Ft.

Zárt rendszer:
A tejet nem érheti
szennyeződés,
a motorba pedig
nem folyhat tej.

KIEGÉSZÍTŐK AZ ANYATEJES TÁPLÁLÁSHOZ

GOLDCREAM
Lanolin bimbóápoló
kenőcs sérült, repedezett mellbimbóra.

Magazin ár:
1.790 Ft.

TULIPS

EASYCLEAN

Mikrohullámú gőzfertőtBimbóvédő sapka a
sérült, lapos, vagy befelé lenítő tasakok 3 perc
alatt fertőtlenítenek.
forduló mellbimbóra.

Magazin ár:
2.690 Ft.

Magazin ár:
2.490 Ft.

JJEL.hu

www.ANYATE

MOSOGATÓSZER
Biztonságos
tisztítószer
mellszívókhoz.

Magazin ár:
2.500 Ft.

GRACO TEA TIME ETETŐSZÉK
Könnyű súlyának köszönhetően könnyen hordozható,
praktikus etetőszék. Kényelmes, párnázott üléspárnával rendelkezik, ami könnyen tisztítható. Ötpontos
biztonsági öve gondoskodik a maximális biztonságról.
A nagyméretű etető- és játéktálcájának köszönhetően
nem csak az evések idejére foglalja le a babát.
Maximális terhelhetősége 15 kg.

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:

18.990 Ft

THERMOBABY
CUMISÜVEGMELEGÍTŐ
- gépkocsiban és otthon is használható
- hőfokszabályzó az ideális hőmérséklet
beállításához
- a fényjelző elalszik ha az étel
felmelegedett

LANSINOH 2 FÁZISÚ KÉZI MELLSZÍVÓ
Japán technológia, két
választható fázissal:
1. Stimuláló fázis - kis
szívó erejű, rövid,
gyors szívás, beindítja
a tejadó reflexet.
2. Fejő fázis – lassabb,
mélyebb, ürítő szívások
a maximális tejleadás
érdekében.
ComfortFit™ szívófej,
pontosan illeszkedik, ezért hatékonyabb. Nagyobb méretű szívótölcsér és alkatrészek is vásárolhatók. Közvetlenül a cumisüvegbe fejhet,
természetes hullámvonalú etetőcumija segít fenntartani a bevált szoptatási módot.

AJÁNLOTT
FOGY. ÁR:
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11.990 Ft

STIMULÁLÓ ÉS FEJŐ MÓD A NAGYOBB TEJLEADÁSÉRT! EGYSZERŰ, KÖNNYŰ HASZNÁLAT, TISZTÍTÁS ÉS ÖSSZEÁLLÍTÁS.

MAGAZIN ÁR:

11.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. november 1-től december 31-ig érvényesek.

MOZDULJUNK KI

télen is a babával!

A leghidegebb hónapokban nem szívesen
mozdulunk ki a jó meleg lakásból, de a babánk
egészségének szempontjából az a legrosszabb,
ha elmulasztjuk a rendszeres levegőztetést. A
tél nem lehet akadály, hiszen néhány egyszerű
tanács megfogadásával kellemes lehet a sétánk,
és a jó levegő nem csak a testünknek, hanem a
lelkünknek is jót tesz a rövid és hideg napokon.

ÖLTÖZZÜNK FEL!
Sokáig tartotta magát az a nézet, hogy előbb
a szülőnek kell felöltöznie, majd a babának,
nehogy rámelegedjen a téli ruha. Ha mindent
előkészítünk a sétához, és nem kell keresgélni
a dolgokat, néhány perc alatt túl vagyunk
az egészen. Gondoljunk arra, hogy a babát
felöltöztetni nagyobb tortúra, és lényegesen
hosszabb idő, mint nekünk beleugrani a
már odakészített kabátba és csizmába, tehát
40
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érdemes inkább a babával kezdeni, hiszen fél
perc nem fog gondot okozni meleg ruhában.

Először is legyen száraz a pelenka, mert a
nedves pelus nyáron is kényelmetlen, a téli
hidegben pedig különösen kellemetlen érzés. A
babakocsiba mindenképpen tegyünk egy meleg
takarót alulra, nehogy felfázzon a babánk. A
babakocsiban utazó baba ruházata mindig
egy réteggel legyen több, mint a miénk, de
figyeljünk arra, hogy ne legyen szoros, ne
akadályozza a mozgásban. Csecsemőt nem
szabad kivinni sapka és kesztyű nélkül. Sapkából
az egészen picikre akár kettőt is adhatunk: egy
tiszta pamut sapkát, aminek a tetejére egy
vastagabbat húzunk. Ne feledkezzünk meg
a jó meleg zokniról vagy kocsicipőről sem. A
legfelső réteg lehetőleg egy téli overall vagy
vastag bundazsák legyen, ez nyújtja a legjobb
védelmet, és egyenletes hőmérsékletet biztosít.

babánk arcát kifejezetten csecsemők számára készített,
nehezebb, zsírosabb krémmel, így elkerülhetjük a
kiszáradást, kipirosodást. A babakezeket is védjük.
Elsősorban kesztyűvel, esetleg a bundazsák vagy overall
ujjával, de ha szükségesnek találjuk, bekenhetjük a kezeket
is.

TÉLEN AUTÓZNI
Az autóban is szükség van a hideg elleni védelemre, mert
ugyan van fűtés, de időre van szükség, míg kellemes
lesz a hőmérséklet. Első szempont a biztonság, ezért
nagyon fontos, hogy úgy öltöztessük fel a babát, hogy
a biztonsági övet megfelelően be lehessen kötni. Itt
nincs kompromisszum, csak helyesen bekötött övvel
szállíthatjuk gyermekünket. A hideg ellen ebben az
esetben az autósülésbe tehető bundazsák a megoldás,
amely az öv részére kialakított bújtatókkal van ellátva, és
lecipzározható, ha már elég meleg van az autóban.
AKÁR SÉTÁLUNK, AKÁR AUTÓZUNK, NE FELEJTSÜK
EL ELLENŐRIZNI A BABA TARKÓJÁNÁL A
HŐMÉRSÉKLETET, ÍGY MEGGYŐZŐDHETÜNK ARRÓL,
MEGFELELŐ-E AZ ÖLTÖZETE.
Legyen nálunk egy takaró is, amivel
a mózeskosárban betakarhatjuk a
babát, a nagyobbaknak elegendő
a babakocsi lábzsákja is. Mínusz 5
fok alatt nem javasolt a legkisebbek
sétáltatása,
ilyenkor
inkább
öltöztessük fel, és nyissuk ki a
babaszoba ablakát. A szellőztetés
egyébként is a napi feladat része,
ezúttal legfeljebb egy kicsit tovább
fog tartani. Ebben az esetben
figyeljünk arra, hogy a kihűlt
szobában ne vetkőztessük le
azonnal a babát.

YO! FROTTIER ZOKNI
- kellemes tapintású
- kényelmes frottier anyagból
- több színben és mintával
- két darabos
- egységár: 395 Ft/db

AJÁNLOTT
FOGY. ÁR:

790 Ft

A BŐR VÉDELME
A bababőr sokkal érzékenyebb
a felnőttekénél, így az időjárás
is sokkal jobban megviseli. Nagy
hidegben ne felejtsük el bekenni a
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. november 1-től december 31-ig érvényesek.

BABYONO PELENKÁZÓTÁSKA
- sok rekeszt tartalmaz és szélesre lehet nyitni
- univerzális pelenkázó táska
- sok pakolási lehetőség
- vállon is hordható
- babakocsira is rögzíthető

WOMAR KÉNYEZTETŐ
PÁRNA 170 CM-ES
- anyaga: pamut
- mérete: 170 cm
- nem nyeli el a nedvességet
- kényelmes tartást biztosít
a szoptatáshoz
- megfelelő háttámlát
biztosít az ülő babáknak
- választható töltet:
mikrogyöngy vagy szivacs

Cikkszámok:
fekete/piros: 1421/01
kék/szürke 1421/03

MAGAZIN ÁR:

4.990 Ft

WOMAR PAMUT PLÉD 100X150
- mérete: 150 x 100 cm
- 100% pamut

MAGAZIN ÁR:

6.990 Ft
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Az újságban szereplő árak 2016. november 1. és december 31.
között érvényesek, forintban 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.

MAGAZIN ÁR:
JÁTÉK

5.990 Ft

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.

