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Látogass el a horigen.hu oldalra, és tudj meg mindent!

GOLD CREAMEASY CLEAN KÉZI PUMPAEGYSÉG
Mellbimbóápolás 
100% lanolinnal.

Mikrohullámú 
gőzfertőtlenítő tasak

5 tasak/doboz | 498 Ft/db 10 ml 30 ml

Egy mozdulattal alakíthatod 
kézi mellszívóvá.
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Itt a tavasz, a hosszúra nyúlt tél után enyhült az idő, fel-
éledt a természet és mi is nagyon vártuk már, hogy a hideg 
hónapok után végre tavaszi, színes témákkal foglalkozzunk. 

Szerkesztőségünk lázasan készülődik a húsvéti ünnepekre, 
és tavalyhoz hasonlóan most is szeretnénk megkérni min-
den olvasónkat arra, hogy csak alapos átgondolás és utána-
járás után válasszon húsvétra élő nyuszit ajándékba. Inkább 
menjünk el állatkertbe, simogassuk meg a gyerekekkel őket, 
de egy életre csak akkor vállaljuk el, ha ténylegesen tudunk 
róla gondoskodni nem csak húsvétkor, hanem később is. 

Tavaszi és húsvéti programként elő a mondókás könyvekkel, 
hiszen a rengeteg locsolóvers mellett, amit a fiúknak ta-
níthatunk, biztosan találunk húsvéti verset is. Kiránduljunk 
nagyokat, és közben gyűjtsünk barkát, ami otthon mehet a 
vázába, erre kerülhetnek majd a húsvéti dekorációk.

És persze a tojásfestés nem maradhat el! Főzzünk meg elő-
re egy tucat tojást jó keményre, adjunk neki egy alapszínt, 
majd mehet rá a mintázás: matrica, filctoll, zsírkréta, nyom-
da, bármi. A kertben vagy a házban rejtsük el az ajándéko-
kat, amiket a nyuszi hoz majd, és ébredés után a gyerekek 
induljanak el a vadászatra, keressék meg a piros tojásokat, 
csokinyuszikat. Hétfőn pedig ne felejtsük el, hogy a fiúk-
nak locsolás, a lányoknak pedig a locsolók várása a legfőbb 
program.
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TAF TOYS JÁTSZÓSZŐNYEG PÁRNÁVAL POND MAT  
AND PILLOW 11585 

WOW DAISY AUTÓJA 

MAGAZIN ÁR:
2.490 Ft

MAGAZIN ÁR:
6.990 Ft

- kényelmesen párnázott szőnyeg
- levehető játékhíddal
- fejlesztő játékokkal
- levehető babatükörrel
- a játékhídon lévő játékok és a különböző 
  anyagok fejlesztik a baba érzékeit és 
  finommotorikus mozgását
- 100x76 cm

Cikkszám: 11825

TAF TOYS DZSUNGEL CIMBORÁK JÁTSZÓSZŐNYEG 
JÁTÉKHÍDDAL

MAGAZIN ÁR:
9.990 Ft

- törhetetlen műanyagból készült
- az autót te mozgatod, irányítod
- nincs szükség elemekre a működéséhez

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

Cikkszám: 11585



TAF TOYS BÉBI TORNÁZÓ 
ÖSSZECSUKHATÓ TAKE-TO-
PLAY BABY GYM 11605

MAGAZIN ÁR:
4.990 Ft

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

Cikkszám: 11475

- stabil műanyag keret
- az összecsukható lábaknak köszönhetően 
  könnyen tárolható és szállítható
- 3 felakasztható játék: babáknak biztonságos 
  tükör, méhecske és csilingelő labda
- állítható magasságú játékok

Cikkszám: 11605

MAGAZIN ÁR:
9.990 Ft

- tartós és biztonságos
- kivehető figura
- lendkerekes versenyautó 
- valósághű motorhanggal
- 1,5 éves kortól ajánlott

MAGAZIN ÁR:
2.490 Ft

WOW ROBBIE A VERSENY-
AUTÓ ÉS JENSON
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Vagyis, ha van elég időd 
magadra, és van lehetőséged 
feltöltődni a babával töltött 
napok során is, sokkal ki-
egyensúlyozottabb anyuka 
leszel, és a babád számára 
ez sokkal fontosabb, mint az, 
hogy állandóan vele foglal-
kozz. Teljes munkaidős szülő-
ként nem igazán kapunk túl 
sok szabadidőt naponta, ezért 

azt a minimális lehetőséget 
kell maximálisan kihasznál-
nunk a feltöltődésre. Minden 
baba más, van, aki nem szere-
ti, ha hosszabb időre egyedül 
hagyják, vannak, akik nem 
szeretnek aludni és vannak, 
akik kétóránként felkelnek 
több hónappal a szülés után 
is. Ilyenkor persze mindany-
nyian „robot üzemmódba” 

kapcsolunk, és csak igyek-
szünk túlélni a mindenna-
pokat. Viszont így egyszerre 
csak arra leszünk figyelmesek, 
hogy egyre türelmetlenebbek, 
idegesebbek és ingerültebbek 
vagyunk a számunkra fontos 
emberekkel, még a kicsivel is. 
Na, ilyenkor kell elővenni ezt 
a rövid listát, ami segíthet a 
feltöltődésben. 

KIEGYENSÚLYOZOTTAN A BABA MELLETT
Újdonsült szülőként teljesen természetes, hogy időd legnagyobb részét 

a kisbabáddal való foglalkozás tölti ki. Valljuk be, hogy sokkal több 
időt vesz ez igénybe, mint amit valaha gondoltál. Ebben az új helyzet-
ben nagyon könnyű magadat a fontossági lista végére rangsorolni, de 
hidd el, nem szabad. Tényleg igaz az a mondás, hogy „Ha anya bol-

dog, mindenki boldog”. 



Menj ki a napsütésbe, és 
töltsd fel a raktáraidat D-vi-
taminnal! Akár a babával is 
sétálhattok egy nagyot!

Amikor apa hazaér, 
akkor kérd meg, 
hogy vigyázzon egy 
kicsit a babára, te 
meg zárkózz be 
fürdőszobába egy 
30 perces habos 
fürdőre. Vagy csak 
olvass egy kicsit a 
kanapén. 

Amíg a baba alszik, hívd 
fel az egyik barátodat és 
videochateljetek. Fontos, hogy 
ne veszítsd el a külvilággal a 
kapcsolatot. 

Találj valamilyen kreatív 
elfoglaltságot. Színezz vagy 
készíts valamit!

Hétvégén, ha apa vagy a 
nagyszülők ráérnek, szundizz 
egyet reggel nyugalomban. 

Randizz a pároddal. Kérd meg 
a nagyszülőket vagy keress 
egy bébiszittert, és foglalkoz-
zatok egymással. Maradhattok 
otthon is, a lényeg, hogy ket-
ten legyetek.  Ha havonta egy 
este nem vagytok a babával, 
az mind nektek, mind neki jót 
fog tenni. 

Kényeztesd magad a kedvenc 
desszerteddel vagy ételeddel. 
De semmiképpen ne te fáradj 
az elkészítésével, csak élvezd 
ki az ízeket. 

Foglalj időpontot a szépségsza-
lonba, vagy ha ez megvalósítha-
tatlan, csak tarts egy spa estét 
otthon. Csodákat fog tenni. 

Ne félj segítséget kérni. Ha 
nem megy egyedül a baba 
ellátása, nem kell rosszul 
érezned magad. Kérd meg a 
nagyszülőket, hogy egy-egy 
nap segítsenek be, de választ-
hatsz profi segítséget is, bé-
biszitter vagy akár takarítónő 
személyében. 

Készíts babanaplót, és írj 
bele minden olyan érzést és 
történetet, amit szeretnél a 
későbbiekben a gyerekeddel is 
megosztani. 

Találj olyan offline vagy on-
line csoportot, akik hasonló 
érdeklődési körrel rendel-
keznek, mert így nem fogod 
annyira elszigeteltnek érezni 
magad. 

Minden babával eltelt mérföld-
kő után jutalmazd meg magad 
apróságokkal. Egy masszázs 
vagy egy új ruha mindenki 
önbizalmának jót tesz. 

Reggelente próbálj meg a 
baba előtt kelni, és nyugod-
tan meginni a kávédat vagy 
teádat, esetleg elfogyasztani 
a reggelidet. Hidd el, a reggel 
indítása az egész nap hangu-
latára kiterjed. 

Alvásidőben, ha belefér, mo-
zogj vagy nyújts egy kicsit. 
Endorfint szabadul fel a test-
mozgás hatására, amitől jobb 
kedved lesz. 

Írd le minden negatív gondolatodat, babával 
kapcsolatos félelmedet vagy csak azokat 
a dolgokat, amik nyomasztanak. A levelet 

szertartásosan semmisítsd meg, égesd el, 
vágd darabokra vagy csak szimplán tépd 

szét apróra. Hidd el, segíteni fog egy kicsit 
a megnyugvásban. Ha mégsem, akkor irány 
egy lakatlan terület, és kiabáld ki magad-

ból a negatív érzéseket! És tudd, hogy:
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A BeSafe Pregnant iZi Fix magzatvédő öv a már évek óta ismert 
BeSafe Pregnant öv továbbfejlesztett változata. 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 csatlakoz-
tathatod a magzatvédő övet. Az UN/ECE R 16 szabvány előírá-
sainak megfelel.

MAGAZIN ÁR:
11.990 Ft

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

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

A BeSafe iZi Up X3 a biztonsági gyermekülé-
sek 15-36 kg közötti osztályának kiemelkedő 
darabja. Az ülés 3 évestől 10 éves korig képes 
megadni a szükséges biztonságot. A ülés váza 
bordázattal erősített, kemény műanyag kagy-
ló, melyet a gépjárműiparból ismert, rugalmas 
erőelnyelő borítás is véd ütközéskor. Az iZi 
Up hétféle, kizárólag elsődleges felhasználású, 
nagyszilárdságú műanyagból épül fel. 

A gyermek bekötésére a jármű saját övét hasz-
nálja fel. A biztonságos védelem egyik legfonto-
sabb szempontja, hogy az öv minden körülmé-
nyek között a helyén maradjon. Ütközéskor az 
öv nem csúszhat ki az övvezetőből, az iZi Up 
X3 övvezetése ennek kiküszöbölésére zárható. 
A fejtámlával egybeépített övterelő, ha meg-
emeljük, nem csak felfelé, hanem oldalirányba 
is elmozdul. 

Dönthető háttámla, melyet a gyermek akár 
önállóan állíthat fekvő helyzetbe, mely kényel-

mes alvást biztosít. A gyermek csak meghúzza 
az ülőlap mellett kétoldalt található kart, s az 
ülőlap előrébb csúszik, a háttámla pedig kb. 15 
fokkal hátrébb dől. Elég csak újra előredőlnie az 
ülésben, az magától az eredeti ülőhelyzetbe csú-
szik vissza. Az iZi Up X3 háttámlája más hasonló 
kategóriájú ülésekénél magasabb, ezáltal sokkal 
hosszabb ideig használható. Az ülőfelületet nem 
szűkítik be feleslegesen az alsó övvezető karfák, 
ezáltal a hibás beépítés lehetősége is kizárt. A 
tervezők ötletességét dicséri, hogy a fejtámla ál-
lításához sem kell kiemelni az ülést. Bármelyik 
oldalról, akár utazás közben is, tekerőkar segít-
ségével könnyedén beállítható úgy, hogy közben 
a gyermek is az ülésben maradhat. 

Az iZi Up X3 színei között mindenki megtalál-
hatja az ízléséhez és a kocsija színéhez legjob-
ban illő színösszeállítást. Minden huzat vasta-
gon bélelt és a fejtámaszba párna van beépítve. 
Egyszerű levenni és akár mosógépben is tisztít-
ható, a mosási utasítások betartásával.

IZI UP X3 GYEREKÜLÉS

BESAFE PREGNANT IZI FIX ISOFIXES MAGZATVÉDŐ ÖV 

A BIZTONSÁGOS VÁLASZTÁS



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. március 1-től április 30-ig érvényesek.

MOST EGYÜTT:
49.990 Ft

IZI UP X3
GYEREKÜLÉS

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. március 1-től április 30-ig érvényesek.

AJÁNDÉK 
VÉDŐHUZATTAL
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TAVASSZAL A LEGTÖBB CSALÁDBAN ELŐKERÜLNEK A MÁSODIK BABAKOCSINAK HASZ-
NÁLT SPORTBABAKOCSIK. HOGY MIÉRT? MERT KÖNNYŰEK, EGYSZERŰEN BE LEHET 
DOBNI AZ AUTÓ CSOMAGTARTÓJÁBA, ÉS KÉZNÉL VAN, HA KIRÁNDULÁSNÁL ELFÁRAD A 
GYERKŐC. NÁLUNK MÉG MINDIG NEM MEGSZOKOTT LÁTVÁNY, HA EGY 3-4 ÉVES GYEREKET 
SPORTKOCSIBAN TOLNAK, DE ÉRDEMES MEGFONTOLNI, HOGY MAGUNKKAL VISSZÜK KI-
RÁNDULNI, BEVÁSÁROLNI, NYARALNI, MERT SOKKAL EGYSZERŰBB ÉS KÉNYELMESEBB 
BELEÜLTETNI A FÁRADT, NYŰGÖS GYERKŐCÖT, MINT KÉZBEN VAGY NYAKBA VÉVE CIPEL-

NI. ÉRDEMES KÖRÜLNÉZNI, HOGY MILYEN TÍPUSOK KÖZÜL LEHET VÁLASZTANI.

ALAP  
SPORTKOCSI

Nem dönthető a háttámla, nincs naptető, nincs 
sportkarfa, egyszerű tolikocsi 5 pontos bizton-
sági övvel, rendszerint bevásárlókosár nélkül. 
Ez a nagyobbacskáknak megfelelő, akiknek már 
nem fontos, hogy alváshoz állítani lehessen a 
háttámlát. Ezt esernyő formára tudjuk csukni. 

ÁLTALÁNOS 
SPORTBABAKOCSI

Ezekhez már tartozik naptető és sportkarfa is, 
és általában 1-2 pozícióban lehet dönteni a hát-
támláját, és tartozék a bevásárlókosár is. Ez a 
kisebbeknek is megfelelő, nem lesz gond a dél-
utáni szundítás ezekben a kocsikban. Szintén 
esernyő formára csukható.

SPORTBABAKOCSIT, DE MILYET?



TELJESEN FELSZERELT 
SPORTBABAKOCSI

Sportkocsikból is létezik teljes felszereltségű 
változat. Ezek háttámláját több pozícióban tud-
juk dönteni, sok modellnél akár 170°-ig, karfá-
val, nagy bevásárlókosárral, és akár párnázott 
biztonsági övvel, extra huzattal, esővédővel, 
lábzsákkal vásárolhatjuk meg. Egyes modellek 
tolókarja annak ellenére is állítható magasságú, 
hogy esernyő formára csukható, ez egyébként 
az összecsukott méretét is csökkenti.

LAPRA CSUKHATÓ 
SPORTBABAKOCSIK
 
Kisméretűek, általában egy kézzel lapra csuk-
ható modellek ezek, amelyeknek állítható a hát-
támlájuk, mindig tartozik hozzájuk karfa vagy 

tálca, naptető, bevásárlókosár és esővédő. Ezek 
a modellek rendszerint egy picit szélesebbek 
az esernyőkocsiknál, és a vázuk is masszívabb, 
így jobban bírják a megpróbáltatásokat, viszont 
valamivel nagyobb súlyúak. 

Egyes modellek tolókarja állítható magasságú. 
Összecsukva nem foglal nagyobb helyet az 
esernyőkocsiknál.

A választásnál mindig vegyük figyelembe a 
gyerkőc korát, hogy igényli-e a babakocsiban 
való alvást, és nézzük meg az autónk csomag-
tartóját is, valamint mérlegeljük, hogy kell-e 
tömegközlekednünk babakocsival. 

Ha megvannak a szempontok, a bababoltok 
szakeladói segítenek a megfelelő babakocsi 
kiválasztásában, így biztosan tökéletes lesz a  
kirándulás.

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. március 1-től április 30-ig érvényesek.

CAM MICRO AIR SPORTBABAKOCSI

MAGAZIN ÁR:
39.990 Ft

Újszülött kortól használható, könnyű, alumínium vázas babakocsi állítható magasságú 
különálló tolókarokkal, légáteresztő oldallappal, állítható lábtartóval és háttámlával, levehető 

kapaszkodóval, hordozófüllel. Lágy felfüggesztésű dupla kerekekkel, hátul központi fékkel, 
elöl bolygókerékkel. Huzata mosható. 89 cm-esre csukható a kapaszkodóval együtt.

TARTOZÉKOK: 5 pontos öv, puha, 
kétoldalú ülésbetét (a másik oldal 
színe a babakocsi huzatáéval 
egyezik), naptető, esővédő, bevá-
sárlókosár
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NANIA BELINE GYEREKÜLÉS

SKILLMAX BIZTONSÁGI 
GYEREKÜLÉS BS07

MAGAZIN ÁR:
14.990 Ft

- 9-36 kg-ig használható
- állítható magasságú fejtámasz 
- szűkítő párnákkal a legkisebbeknek
- vállöveken állítható övfeszítés
- levehető háttámla 
- levehető huzat

Büszke vagyok rád.
Nagyon jó ötleteid vannak. 

Örülök, hogy az anyukád/apukád lehetek.
Nem kell tökéletesnek lenned.

Fontos a véleményed számomra. 
Mondhatsz nemet. 

Tudom, hogy a legjobbat akartad. 
Igazad volt. 

Boldoggá teszel. 
Amit csináltál, nagyszerű volt. 

Nagyon ügyes vagy ebben. 
Megbocsátok neked.

Nem baj, mindenki hibázik.
Bízok benned. 

Nagyon jó választás volt.
Szülőnek lenni a legjobb dolog. 

Megértelek téged. 
Hallgatlak. 

Nagyon okosan mondtad/tetted ezt. 
Nagyon jó kérdés. 

Nem mindenki fog kedvelni téged.
Ne add fel. Holnap újra megpróbálhatod.

Nagyon bátor vagy. 
A kíváncsiság jó. 

Ne félj attól, hogy mit szólnak mások.
Fontos vagy nekem.

Hiszek neked.
Hiszek benned.

Szeretlek Téged!
Bármi történik, mindig szeretni foglak.

MONDD EL A GYERMEKEDNEK!

FONTOS  
MONDAT30

- 9-36 kg-ig használható
- I + II + III csoport
- 9 fokozatban állítható 
  fejtámasz
- levehető huzat
- 5 pontos biztonsági öv, 
  ami eltávolítható

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:
26.990 Ft



CAM VIAGGIOSICURO ISOFIX GYEREKÜLÉS

NANIA DISNEY BEONE 
BÉBIHORDOZÓ

FERRARI F11 BABAKOCSI

MAGAZIN ÁR:
15.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
29.990 Ft

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

Menetirány szerint beköthető:
- isofix csatlakozókkal
- az autó 3 pontos 
  biztonsági övével

- könnyű váz, csak 5 kg
- lapra csukható babakocsi
- egy fokozatban dönthető

MAGAZIN ÁR:
59.990 Ft

- 9-18 kg-ig ajánlott
- ISOFIXES biztonsági autósülés
- oldalvédelem a fej számára
- anatómiai szűkítőbetét, légáteresztő anyagból 
- mikroperforált háló betétekkel
- 5 pontos biztonsági öv párnázott hevederekkel
- 5 pozícióba állítható háttámla
- egyszerűen állíthatóak az övek
- oldalsó visszajelző a helyes használatért
- levehető, mosható huzat



NANIA BEFIX GYEREKÜLÉS DISNEY DREAM 
ÜLÉSMAGASÍTÓ

MAGAZIN ÁR:
5.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
11.990 Ft

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

- 15-36 kg-ig használható
- a fejtámla magassága több 
  fokozatba állítható
- kitűnő oldal- és fejvédelem
- ülésmagasítóként is használható
- a huzat levehető és mosható 

HORDOZÁS. SZERETEM!

És egy adott helyzetben jól  jönne egy praktikus, kényel-
mes és biztonságos hordozóeszköz. 

A nem megfelelő hordozóeszközökkel hamar nehézzé, ké-
nyelmetlenné válhat a babahordozás, ezért nagyon fontos, 
hogy jó és megfelelő hordozóeszközt válasszunk!

MIKRE FIGYELJÜNK A JÓ 
HORDOZÓESZKÖZ KIVÁLASZTÁSKOR? 

Legyen kényelmes és biztonságos a babának és a család-
nak: A súlypontunkhoz közel, magunk felé fordítva, elöl, 
csípőn vagy háton hordozzunk.

A baba egészséges testi fejlődését támogatja: az egészsé-
ges csípőízület támogatására, olyan testhelyzet kialakítása 
fontos, amiben enyhe terpeszben magasan vannak a baba 
térdei.

Kellően szorosra lehet állítani: a baba fejlődésben lévő 
gerincét kellően meg tudja támasztani. Minél közelebb 
van a baba a hordozó személy súlypontjához, annál köny-
nyebbnek érezzük és annál kényelmesebb is.

A család igényeit jól szolgálja: legyen sokoldalú eszköz, 
többen, sokféleképpen tudunk hordozni vele, sokféle élet-
helyzetben vagy legyen megfelelő egy kívánt helyzetre 
vagy időszakra.

SZERESSÉK VISELNI, HASZNÁLNI: legyen tetszetős, 
esztétikus és akár öltöztessen.

Mindenképp olyan hordozóeszközt válassz, miután tájé-
kozódtál a lehetőségekről, ami tetszik, szimpatikus, amit 
szívesen viselnél, mert a hordozásban a legeslegfontosabb 
szempont, hogy szeressétek mindannyian! 

Kósa Kata
nandu-wrap.com

SOKAN MÁR VÁRANDÓSAN TUDJUK, HOGY HORDOZNI FOGJUK BABÁNKAT, AMIKOR MEGSZÜ-
LETIK. ÉS SOKAN AKKOR KERESNEK VALAMILYEN SEGÍTSÉGET, AMIKOR MÁR MEGVAN A BABA.

UTAZÁS14



nandu www.nandu-wrap.com

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 magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. március 1-től április 30-ig érvényesek.

MAGAZIN ÁR:
19.990 Ft

CARETERO GRINGO BABAKOCSI
- ultrakönnyű és erős alumínium váz
- a kocsi összsúlya csak 5,7 kg
- egyszerű összecsukás, kényelmes hordozófül
- 4 pozícióba dönthető háttámla
- levehető karfa
- állítható háttámla és lábtartó
- erős, dupla, elöl bolygósítható kerekek
- nagy bevásárlókosár
- lábzsákkal
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BABYONO ANTICOLIC 
SZÉLESNYAKÚ  
CUMISÜVEGEK 

MAGAZIN ÁR:
490 Ft

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

MOST EGYÜTT:
2.990 Ft

Ráharapási nehézségek esetén segít a si-
keres szoptatásban. Kiemelten ajánlott 
lapos, befele fordult mellbimbó, erős 
tejleadó reflex, lenőtt nyelv, rövid felső 
ajakfék esetén. Maximális bőrkontaktust 
tesz lehetővé. Ultra vékony, szuper puha, 
rugalmas szilikon, védőtokkal. 

+ Lansinoh éjszakai és nappali 
  melltartóbetét 6 db
+ Lansinoh HPA Lanolin bimbókrém 1,5 g

- szélesnyakú cumisüveghez
- szilikonból készült
- BPA mentes
- a hármas légáramoltató 
  rendszer megelőzi a hasfájást

BABYONO ANTICOLIC 
ETETŐCUMI SZILIKON

- kiváló minőségű polipropilén  
  anyagból készült
- átlátszó, könnyű cumisüveg
- BPA mentes
- megakadályozza, hogy az üvegben vákuum 
  képződjön, így megvéd a kólika kialakulásától
- 0m+-os etetőcumival

120 ML-ES
Cikkszám: 402

1.090 Ft

300 ML-ES
Cikkszám: 404

1.290 Ft

240 ML-ES
Cikkszám: 403

1.190 Ft

ETETÉSI ÉS SZOPTATÁSI ESZKÖZÖK 
NAGY VÁLASZTÉKÁT TALÁLHATOD 

MEG ÜZLETÜNKBEN!
Elérhetőségünket a magazin  

hátoldalán találod!



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. március 1-től április 30-ig érvényesek.

CAM  Pappananna  

MAGAZIN ÁR:
29.990 Ft

LAPRA CSUKHATÓ 
TÖBBFUNKCIÓS ETETŐSZÉK
- újszülött kortól pihenőszékként 
   használható
- 6 hónapos kortól etetőszékként
- 8 magasságba állítható
- a háttámla 4 helyzetbe dönthető
- a lábrész 3 pozícióba állítható
- kényelmes, puha borítás
- 5 pontos biztonsági öv
- könnyen tisztán tartható
- egy kézzel, egyszerűen  
   összecsukható



3.
2.

1.

4.
ELÉRHETŐSÉGEINKET MEGTALÁLOD A MAGAZIN HÁTOLDALÁN!

VÁRUNK SZERETETTEL ÜZLETÜNKBEN!

2. KEDVEZŐ ÁRAKKAL  
     DOLGOZUNK

Tudjuk, hogy a babakelengye ösz-
szeállítása nagyon költséges, ezért 
igyekszünk az üzletünkben fellel-
hető összes termékünket a lehető 
legjobb áron kínálni számodra.

3. KEDVES A KISZOLGÁLÁS

Folyamatosan képezzünk az üzletünkben dolgozó kollégákat azért, 
hogy számodra a legjobb kiszolgálást tudják nyújtani. Igyekszünk 
szakértő tanácsainkkal és hasznos tippjeinkkel segíteni abban, hogy a 
babakelengye összeállítása egyszerűbb legyen.

4. PROBLÉMA ESETÉN SEGÍTÜNK

Mi nem fogunk cserbenhagyni, ha történik valamilyen prob-
léma a nálunk vásárolt termékekkel. Maximálisan igyekszünk 
minden felmerülő gond esetén megtalálni a számodra leg-
megfelelőbb megoldást!

MIÉRT ÉRDEMES  

ÜZLETÜNKBE  
ELLÁTOGATNOD?

1. MINŐSÉGI AZ  
     ÁRUKÍNÁLATUNK

Manapság a hatalmas in-
ternetes kínálatban nagyon 
nehéz megtalálni a szülők 
számára igazán megfelelő 
termékeket. A termékeink 
kiválasztása során mi odafi-
gyelünk a vásárlóink vissza-
jelzéseire.



2.

A nyugalom jár Önnek!

légzésfigyelők

AC701

AC420

A teljes nyugalom 
csak egy érintés 

Kristálytiszta  

hangátvitel

AC601

AC300

AC1100

A család teljes 

nyugalmáért

A biztonságos 

alvásért

Kompromisszumok 

nélküli, kamerás 

légzésfigyelő

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

snuza
mobil 

légzésfigyelő

deluxe

pelenka- 

tároló

szívhang

hallgató

A szagmentes 

pelenkatárolás

Doppleres magzati 

szívhanghallgató

Fürde
tés

máskép
p

Puha 
Tapintás

Az ANGELCARE 

készülékeket több 

mint 25 hazai 

kórház ajánlja. 

classic

Használja ki INGYENES
újraélesztő  

tanfolyamunkat!



BABYONO 
ANYATEJTÁROLÓ  
TASAK 20DB-OS

MOST EGYÜTT:
11.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
4.990 Ft

- a legtöbb cumisüveg és 
  bébiételes üveg beletehető
- többféle melegítőfunkció 
- az anyatej melegíthető
  vízfürdőben, hogy a 
  tej megőrizze tápértékét
- a cumisüvegek és bébiételek 
  számára magasabb hőfok 
  választható
- citromfacsaró kiegészítő
  betét
- a hőfok: 24°C-100°C 
  között állítható

BABYONO ELEKTROMOS ÉTELMELEGÍTŐ 
CITROMFACSARÓVAL 217

- 100 ml anyatej tárolására 
- hűthető, fagyasztható
- BPA mentes
- önmagában megáll
- 20 db/csomag
- egységár: 99,5 Ft/darab

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

ETETÉS
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. március 1-től április 30-ig érvényesek.
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AVENT NATURAL KÉZI MELLSZÍVÓ 
NATURAL CUMISÜVEGGEL 
MELLTARTÓBETÉTTEL
- kényelmesebb fejő testtartás az egyedi 
  kialakításnak köszönhetően
- puha masszázspárna meleg érzettel
- fejés közben a baba szopási 
  mechanizmusát imitálja
- Natural üveggel és etetőcumival, mely 
  természetes mell-érzetet biztosít
- kompakt kialakítású, így könnyen 
  használható
- kicsi és könnyű, ezért könnyen 
  tárolható és szállítható
- egyszerűen összeszerelhető és tisztítható
- kompatibilis a Philips Avent 
  többi etető termékével
- plusz 20 darab éjszakai melltartóbetét





OTTHON
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. március 1-től április 30-ig érvényesek.
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FILLIKID BÉBIŐR DIGITÁLIS 
KAMERÁS JLT-9021D

CEBA PELENKÁZÓ LAP 
PUHA 50*80

MAGAZIN ÁR:
24.990 Ft

- 300 m hatótávolság
- walkie-talkie funkció
- infravörös éjjellátó funkció
- 2,4” képernyő 
- éjjeli fény
- lítium akkumulátor
- 10 nyelv választható
- 8 dallam
- magas/alacsony hőmérséklet riasztás
- beállítható figyelmeztetés etetési időre

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

Mérete: 50x80 cm. PVC bevona-
tú, így könnyen tisztán tartható. 
Két oldalán magasított. Pelenkázó 
szekrényekhez ajánlott.

CEBA PELENKÁZÓ LAP 
PUHA KICSI 50*70 

MAGAZIN ÁR:
2.990 Ft

- mérete: 50x70 cm
- PVC bevonatú
- könnyen tisztán tartható
- sík kialakítású, pelenkázó
  szekrényekhez ajánlott

MOMERT 6475 MÉRLEG + 
DIGITÁLIS FÉNY ÉS SZOBA-
HŐMÉRŐ 1762
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:
17.990 Ft



DREWEX KUBA 2 KISÁGY

MAGAZIN ÁR:
16.990 Ft

- 60 x 120 cm babaágy
- 2 db rács kivehető
- 3 pozícióban állítható fekvőfelület
- a matrac nem tartozék

MAGAZIN ÁR:
4.290 Ft

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

FILLIKID LEESÉSGÁTLÓ 
ÁGYRA LUXUS

AJÁNLOTT 
FOGY. ÁR:

8.990 Ft

- 135 cm hosszú
- lehajtható oldalfal
- erős tartás
- csúszásgátló rendszerrel

DIGITÁLIS FÉNY ÉS 
SZOBAHŐMÉRŐ:
- éjszakai fény, hőmérsékletnek 
  megfelelő színváltoztatással
- szobahőmérő funkció
- LCD kijelző háttérfénnyel
- kék fény 14 °C alatt, zöld fény 
  15-20 °C, narancs fény, 21-26 °C, 
  piros fény 27 °C felett
- hőmérési tartomány: 0 °C~50 °C
- pontosság: +/-1 °C
- micro USB-vel tölthető akkumulátor
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CAM GIOCAM PIHENŐSZÉK 

MAGAZIN ÁR:
19.990 Ft

- 9 kg-ig használható
- 3 pozícióba állítható háttámla
- nagy, mély ülőrész puha és légáteresztő textilhuzattal, 
  mely levehető, 30 °C-on mosható
- 3 pontos biztonsági öv
- játékhíd levehető készségfejlesztő játékokkal
- hintáztatható talpak, csúszásmentes lábak
- elülső kitámasztás, hordozófülek
- kompakt méretűre csukható

NE ADD FEL, HA 15 PERC MÚLVA FELÉBRED!
Attól, hogy a baba felébredt, még bátoríthatod arra, hogy próbál-
jon egy picit tovább szundikálni. Simogasd meg, folytasd a mese 
olvasását vagy a zenélő-forgó bekapcsolását, hátha sikerül újra 
elaludnia. Ha 45 perc múlva is ébren van a baba, akkor hagyjátok 
az alvást aznapra.

MENNYI ALVÁS AJÁNLOTT?TIPPEK A BABÁK ALTATÁSÁHOZ

ÁLLÍTS BE EGY ALVÁSI RUTINT!
Erre már a baba három hónapos korától van lehetőség, amikor 
elkezd hosszabbakat aludni. Próbálj meg egy olyan állandó rutint 
felépíteni, ami minden napra alkalmazható, mégis rugalmas. Te 
ismered a legjobban a babádat, biztos, hogy a legmegfelelőbb 
alvási időket fogod számára beállítani. 

NE RINGASD!
Kerüld a karodban vagy a babakocsiban történő ringatást az al-
tatáshoz, mert a csecsemő hamar hozzászokik, és aztán minden 
alkalommal igényelni fogja ezt. Ehelyett érdemes olyan kellékeket 
használni, amiket csak az elalvás folyamatához használnunk (ze-
nélő forgó, teddy maci) és csak a baba ágyában találhatóak meg.

KÉSZÜLJ FEL AZ ELALVÁSRA!
A legjobb 30 perccel hamarabb elkezdeni az alvásra felkészítést. 
Ilyenkor már nem ajánlott hangos játékokat játszani, érdemes 
inkább ilyenkor mesét olvasni vagy menjetek át egy sötétebb 
szobába, tegyetek fel nyugtató zenét, hogy a baba rá tudjon han-
golódni az alvásra.



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. március 1-től április 30-ig érvényesek.

ANGELCARE AC-403 LÉGZÉSFIGYELŐ ÉS BÉBIŐR 
KÁBELRÖGZÍTŐVEL PELENKATÁROLÓVAL

FILLIKID BÉBIŐR JLT-D1010 BABYONO ÉJSZAKAI FÉNY

MOST EGYÜTT:
44.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
9.990 Ft

60 perc után automatikusan kikapcsol. Az érintő (TAP-
ON) funkció segítségével felkapcsolhatod, pulzálásra ál-
líthatod, vagy le is kapcsolhatod. Kb. 100 óra üzemidő 
elemcsere nélkül. Az éjszakai lámpa talpát a falra lehet 
ragasztani. Cikkszámok: 960/01 katica, 960/02 pókocs-
ka, 960/03 méhecske.

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

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

- matrac alatti érzékelés 2 szenzorpaddal
- tiszta hangátvitel
- hordozható, tölthető akkumulátoros 
  szülői egység
- hőmérséklet kijelzés és ellenőrzés
- hatótávolság funkció
- hangerő szabályozás és rezgő riasztás
- elemes vagy hálózati működés
- színes digitális kijelző

+ 1 TIPP: FOGLALD LE A BABÁD, 
    AMÍG ÉBREN VAN!
Azért, hogy a baba könnyen megkülönböztesse az 
alvásidőt az ébrenléttől, fontos, hogy ébredés után 
folyamatosan le legyen foglalva. Játszatok sokat 
játékokkal, mondókákkal és zenével. A kisebbek 
számára érdekes lehet egy játszószőnyeg is, míg a 
nagyobbakat foglaljuk le a koruknak megfelelő kész-
ségfejlesztő játékokkal.
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Gondolkoztál azon mostanában, hogy vajon 
mikor töltöttél el utoljára a gyermekeddel iga-
zi, minőségi időt? Nem az oviba menet közös 
éneklésre vagy az esti meseolvasásra gondolok, 
hanem azokra az alkalmakra, amikor csak egy-
másra figyeltetek egy közös, mindkettőtök szá-
mára fontos program során. 

UGYE, HOGY NEM KÖNNYŰ VISSZA-
IDÉZNI AZ UTOLSÓ ILYEN ALKALMAT? 

De ne ess kétségbe, anyukák ezrei küzdenek 
mindennap hasonló problémával. De van egy 
jó hírem! Ezen könnyű változtatni. 

Érdemes egy-egy alkalommal kiszakadni ebből 
a mókuskerékből. Hétvégén egy napra elfelej-
teni a mosást, főzést, takarítást és a rengeteg 

elintézendő, fontos tennivalót és kitalálni egy 
olyan közös programot, ami a gyermekünknek 
és nekünk is örömet okoz. 

Pontosan tudom, hogy mennyire nehéz a min-
dennapok sűrűjében még ebben is kreatívnak 
lenni, de hidd el, megéri. Ezek lesznek azok 
a közös élmények, amikre az évek múltával 
is szeretettel gondoltok vissza. Ebből fog-
tok a rossz napokon és negatív pillanatokban  
erőt meríteni. 

A legjobb az lenne, ha minden nap sikerül-
ne egy kis időt (minimum 15-20 percet) úgy 
eltöltenetek, hogy csak egymásra figyeltek, 
és élvezitek a közös tevékenységet, de ha ez 
nem megoldható, akkor se ess kétségbe, az 
alábbi ötletek mindenképpen szuper élmények 

TÖLTS MINŐSÉGI IDŐT A GYERMEKEDDEL!



lesznek mindkettőtök számára, bármikor is  
valósítjátok meg. 

1. Főzzetek valamit közösen.
2. Építsetek sátrat a nappali közepére, és este 

kuckózzatok bele.
3. Pattogtassatok kukoricát, és nézzétek meg 

közösen a gyerkőc kedvenc meséjét.
4. Társasjátékozzatok.
5. Keressetek közös kedvenc zenéket, és buliz-

zatok rájuk közösen.
6. Menjetek el autós kirándulásra, és engedd, 

hogy a buborékfújó segítségével kifújja a 
buborékokat az ablakon. 

7. Fessetek, színezzetek vagy alkossatok közösen 
valamit. 

8. Látogassatok el könyvtárba, és válasszatok 
közösen könyveket. 

9. Menjetek el közösen reggelizni valahová az 

óvoda vagy az iskola előtt. 
10. Válasszatok egy kirakót együtt, és rakjátok ki.
11. Vacsorázzatok közösen az ágyban. 
12. Legozzatok vagy építsetek valamit együtt. 
13. Rendezz egy szülinapi partyt a kedvenc 

plüssállata számára. 
14. Menjetek egy nagy sétára, és gyűjtsétek össze 

a természet kincseit. 
15. Csináljatok tematikus napokat (autós – fiúk-

nak, hercegnős – lányoknak) és élvezzétek ki 
minden pillanatát. 

16. Közösen próbáljatok ki valami új sportot 
otthon (gombfoci, tollaslabda, golf stb.).

17. Vonatozzatok. Nézzetek ki egy közös új 
úticélt, és fedezzétek fel. 

18. Kísérletezzetek közösen. A Youtube-n renge-
teg könnyen elkészíthető, otthoni kísérletet 
lehet találni, keresgéljetek.

EZEK CSAK ÖTLETEK, BÁTRAN TALÁLJ KI OLYANOKAT, AMIK A TE GYERMEKED SZÁ-
MÁRA A LEGJOBBAK. BÁTRAN KÍSÉRLETEZZ ÚJDONSÁGOKKAL, BIZTOS LEHETSZ BENNE, 

HOGY A KICSI IMÁDNI FOGJA EZEKET AZ ÚJ KÖZÖS KALANDOKAT.

- 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

TAF TOYS ZENÉLŐ ÉJSZAKAI FÉNY

MAGAZIN ÁR:
6.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. március 1-től április 30-ig érvényesek.
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NATTOU PLÜSS SZUNDIKENDŐ

MAGAZIN ÁR:
2.990 Ft

BABYONO FORGÓ-ZENÉLŐ 
UTAZÓÁGYRA

MAGAZIN ÁR:
7.990 Ft

- felhúzható, puha és színes plüss
  figurákkal, kellemes zenével
- fa kiságyra és utazóágyra is rögzíthető
- megnyugtató dallam segíti az elalvást
- vidám plüssfigurákkal
- felhúzható zenélő egységgel
- nincs szükség elemre

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. március 1-től április 30-ig érvényesek.

MAM ANTI-COLIC CUMISÜVEGEK

160 ML-ES:
1.390 Ft

260 ML-ES:
1.490 Ft

- puha, plüss anyagból
- kímélő programmal 
  mosható
- több kedves figurával 
  és színben kapható
- könnyen a babák 
  kedvencévé válik

A MAM Anti-Colic cumisüveg ideális a szopta-
tásról az üvegre való könnyű áttéréshez. MAM 
etetőcumi az egyedülálló MAM selyemszívóká-
val®, amelynek selymesen puha szilikon felü-
lete rendkívül kellemes érzést nyújt a csecse-
mőnek. A MAM szelepes talp megakadályozza, 
hogy a baba levegőt nyeljen. Ennek köszönhe-
tően a terméket használó csecsemőknél csök-
ken a hasfájás. Az üveg az extra nagy nyíláson 
keresztül könnyen feltölthető és tisztítható. 
Önsterilizáló funkcióval rendelkezik, amely 
különösen utazáskor praktikus!



 
Könnyű kompakt (7,5kg)
A merevített háttámla 5 fokozatban, 
szinte teljesen vízszintesig dönthető.
A lábtartó 2 fokozatban állítható. 
Születéstől használható.
Bolygósítható első kerekek.
Kupola szélvédővel, 
napellenzővel.
Esővédő.
5-pontos biztonsági öv.
Bevásárló háló.

mindenütt,  ahol csak baba van

GO BABY bébihordozó

magazin ár
8.990 Ft
9.990 Ft

magazin ár
37.990 Ft
44.990 Ft

Chicco Red Bullet Chicco Pink Arrow 
 

magazin ár
11.490 Ft
12.990 Ft

3 éves kortól - 5 éves korig 
Az ülés és a kormány magassága 

több fokozatban állítható.
25 kg testsúlyig 

fémvázas futóbicikli 

LITE WAY 2 COMPLETE
 babakocsi összecsukható karfával

0-4 hó: szülővel szemben.
4-9 hó: szülőnek háttal.
Újszülöttkortól 9 kg testsúlyig.
Hátat kímélő ergonomikus hátrész.

BLUE

PURPLE
GREEN

RED

COAL
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THERMOBABY COCOON 
BABATARTÓ

MALTEX HELLO KITTY 
KÁDÁLLVÁNY 100CM

MAGAZIN ÁR:
3.190 Ft

MAGAZIN ÁR:
8.990 Ft

- 100 cm-es piskóta kád tartására alkalmas
- a lábain műanyag sapka
- vidám Hello Kitty mintás tárolóval
- szinterezett fém váz

CLEVAMAMA CSÚSZÁSGÁTLÓK

KÉK SZÍNŰ:
5.390 Ft

- megvédi a kisgyermeket a kádban vagy zuhanyzóban való elcsúszástól
- extra hosszú 43x91cm, lefedi a kád teljes alját
- két gyermek fürdetéséhez is használható
- egyedülálló térdelőpárnája könnyebbé teszi a fürdetést

A párnázott csúszásgátló tapadókorongjai biztosan a helyén tartják a 
kádban és a zuhanyzóban is. Csúszásmentes, gyorsan szárad.

ÓCEÁN MINTÁS:
5.890 Ft

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

MAGAZIN ÁR:
3.790 Ft

MAGAS SZINTŰ BABABIZTONSÁG 
A FÜRDETÉSKOR!

Segítségével a babának nem kell kapaszkodnia a 
kádban, mindkét kéz a pancsolásé és a játéké! 
- tapadókoronggal rögzíthető 
- 8 hónapos korig



LANSINOH BABA 
TÖRLŐKENDŐ 80 DB 

LANSINOH EFB  
NEDVES TÖRLŐKENDŐ 
ALOE VERA-VAL 72 DB

MAGAZIN ÁR:
1.160 Ft

A Lansinoh törlőkendő termé-
szetes lanolint, antibakteriális 
tulajdonságú jojoba olajat és 
gombaellenes, fertőtlenítő ha-
tású összetevőket tartalmaz. 
ÚJSZÜLÖTT, SZOPTATOTT 
BABÁKNAK IS. Visszazárható. 
Egységár: 14,5 Ft/darab

MAGAZIN ÁR:
1.160 Ft

BŐRBARÁT LANSINOH HIDRATÁLÓ TÖRLŐKENDŐK
Alkoholmentes, Hypoallergén, parabénmentes, enyhén illatosított. Speciális szövésű, extra erős 

és bársonyosan puha. Gyengéden tisztít, kondicionál, véd a fájdalomtól.

BADABULLE 
DŐLÉSGÁTLÓ B022001

BADABULLE JÁTÉK  
TENGERI ÁLLATOK B017005
6 darabos fürdőjáték szett. 

FOGY. ÁR: 2.790 Ft

BADABULLE HŐMÉRŐ KÁDBA 
B037001
Digitális vízhőmérő, hosszú élettartam.

FOGY. ÁR: 4.590 Ft

Fürdéskor a baba a szülői kéz 
segítsége nélkül biztonságosan 
ülhet fürdés közben.

FOGY. ÁR: 8.990 Ft

Nyugtató Aloe Vera-val, 
kamillával és körömvirággal. 
Igazoltan organikus összete-
vőket tartalmaz. BIOLÓGIA-
ILAG 100%-BAN LEBOMLIK. 
Egységár:  16,1 Ft/darab
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Az érzékeny, irritált bőr gyakran 
már csecsemőkorban kialakul. A be-
tegség súlyossága nagyon változatos, 
akadnak egészen enyhe tünetekkel 
járó esetek is, és előfordulnak igen 
súlyosak is. A betegség lefolyása is 
hullámzó: súlyosabb, jelentős tüne-
tekkel járó időszakok és enyhébb, 
panaszokat okozó, esetleg tünet-
mentes időszakok váltják egymást. 

Kisbabáknál a betegség leggyakrab-
ban 1-6 hónapos kor között jelent-
kezik. Többnyire a hajas fejbőrön 
és az arcon jelennek meg foltok, de 
előfordulhat a lábon, a karon, a há-
ton, a könyök- és térdhajlatban. A 
gyermekkori érzékenység általában 
a növekedéssel javul vagy a pana-
szok jelentősen csökkennek. 

ÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓT 
KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK  
LEHETNEK:

- Tej- és tejtermékek 
- Citrusfélék, déli gyümölcsök,  
  zöldségek, fűszerek 

- Időjárás változása (hideg   
  idő, száraz levegő) 
- Nem megfelelő mosószerek 
- A nem megfelelő baba- és  
  gyermekápoló termékek

HOGYAN KEZELHETJÜK?

Az érzékeny, allergén bőr rend-
szerint száraz, ez köszönhető a 
faggyúmirigyek csökkent mű-
ködésének és a bőrön keresztüli 
fokozott vízveszteségnek. Ezért 
a kezelés egyik legfontosabb 
eleme a bőr állandó hidratálása. 

Nincs olyan gyógyszer, ami ön-
magában kezelné a betegséget. 
Az alkalmazott kezelések célja 
a tünetek enyhítése, megszün-
tetése. Ehhez nagy segítséget 
nyújthatnak a gyulladást csök-
kentő ápoló termékek. Legfon-
tosabb az egész test állandó 
hidratálása fürdetést követően 
speciális készítménnyel, mely 
segít a bőr vízmegtartó ké-

pességének visszanyerésében. 
Hosszas fürdőzés helyett a nem 
túl meleg vízzel való zuhanyo-
zás ajánlott. 

A napfény általában jó hatású 
az ekcémás bőrre, de csak mér-
tékkel. 

A hálószoba páratartalma ne 
legyen száraz, tartsuk 60-70% 
között. A hőmérséklet télen se 
legyen több a lakásban 21-22, éj-
szaka 19-20 foknál. A gyermeket 
ne öltöztessük túl melegen, mert 
az izzadás fokozza a viszketést. 

Meg kell próbálkozni a vakaró-
zás, kidörzsölés elkerülését, ami 
főként kisgyermeknél nehéz. 
Körmét mindig vágjuk rövidre, 
éjszakára adhatunk rá puha cér-
nakesztyűt, amennyiben elviseli. 

Fontos az összes potenciális 
allergénnel és irritáló anyag-
gal való érintkezés minimálisra 
csökkentése pamut ruházattal. 

AZ ÉRZÉKENY

bababőr



FERRARI SATURN GYEREKÜLÉS BLACK

MAGAZIN ÁR:
49.990 Ft

9-18 kg-ig használható. Az ülés menetiránynak megfelelően, a gépjármű 
3 pontos biztonsági övével rögzíthető. Az ADAC törésteszten 5-ből 4 
pontot kapott. Azok közül az ülések közül, amelyek ilyen magas pontot 
értek el a törésteszten, ez az ülés a legolcsóbb, tehát az ár-érték aránya 
a legmagasabb. Igen masszív vázszerkezete van, ennek ellenére puhább, 
kényelmesebb pamut hatásúbb a huzat a vállaknál és a fejtámla oldalán 
is. Az ülés fejmagassága állítható, amivel együtt mozog a biztonsági öv 
vállpántja is. Az ülésnek erős a dőlésszöge, nagy mértékben megdönt-
hető. Kapható hozzá isofix talp is, amelyre a Migo többféle ülése is 
csatlakoztatható (Sirius, Satellite).

CARETERO LUVIO 
BABAKOCSI

DREAMBABY ÁRNYÉKOLÓ 
UV-SZŰRŐS 261

MAGAZIN ÁR:
2.490 Ft

HA SÉTÁRA MEGYÜNK, NAGYON FON-
TOS, HOGY ELŐTTE GONDOSKODJUNK 
A BŐR VÉDELMÉRŐL MÉG TAVASSZAL 

IS. INDULÁS ELŐTT LEGALÁBB FÉL 
ÓRÁVAL KENJÜK BE A BABA ARCÁT 

ÉS KEZÉT MEGFELELŐ FAKTOR-
SZÁMÚ, KIFEJEZETTEN GYEREKEK 

RÉSZÉRE KÉSZÜLT VÉDŐKRÉMMEL, 
MERT MÁR A TAVASZI NAPSUGARAK 

IS OKOZHATNAK BŐRPÍRT.

TIPP:

99 %-os UV-védelmet biztosító, babakocsira, 
pihenőszékre, autóba szerelhető árnyékoló.

- esernyőre csukható
- tartozékok: lábzsák, 
  bevásárló kosár
- levehető kupola
- több fokozatba 
  dönthető háttámla
- állítható lábtartó
- 15 kg-ig használható
- első kerekek fixálhatóak
- hátsó kerekek fékezhetőek

MAGAZIN ÁR:
19.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. március 1-től április 30-ig érvényesek.
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Felelős szerkesztő:  
Randrianantoandro Dorothy
E-mail: hirdetes@matti.hu

Nyomdai előállítás: Oláh Nyomda Kft.
1211 Budapest, Központi út 69-71.
Reklámtervezés: 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. március 1. és április 30. között érvényesek, 
forintban értendők, és mindennemű adót magukban foglalnak. A termékek de-
koráció 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 árukész-
letünkkel ellentétben ezen termékek egy része csak korlátozott számban áll ren-
delkezésre. Ezek az ajánlataink a készlet erejéig érvényesek. Amennyiben gondos 
tervezésünk ellenére bizonyos termékek a nem várt magas kereslet következté-
ben már az értékesítés első napján elfogynak, úgy ezért kérjük szíves elnézésedet.

YO MINTÁS PAMUT 
HARISNYA

MAGAZIN ÁR:
12.990 Ft

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

- 80% pamut 15% poliamid 
  5% elasztán alapanyag
- kényelmes derékrész
- több színben és mintával

MAGAZIN ÁR:
790 Ft

- ergonomikus fogantyú
- alkalmazkodik a gyermek kezéhez
- ideális az önálló evés gyakorlásához
- egy darabos kiszerelés
- több színben kapható

BABYONO ETETŐKANÁL BABA-
MOSOLY PUHA SZILIKON 1460

MAGAZIN ÁR: 
990 Ft






