
2019. január-február Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

NYUGALOM
Nyugtatás az
az altatás előtt

GYEREKLÉLEK
Hét fontos készség
a gyermek számára

BABABIZTONSÁG
Veszélyzónák
a lakásban  

NEOBABY



ZOPA DOLCE ETETŐSZÉK FA LÁBBAL

AJÁNLOTT  
FOGY. ÁR:

29.990 Ft

Zopa Dolce 6 hónaptól 15 kg-ig. Lenyűgözően modern, 
minimalista formaterv. Az etetőpult három különböző 
beállítást tesz lehetővé, a mosogatógépben is elmosható 
felső tálca pedig megkönnyíti a karbantartást.
 
A szék huzata érintésre rendkívül kellemes, biztonságos 
ülést kínál, és egy benedvesített törlőruhával egyszerűen 
tisztán tartható. A fa és a minőségi műanyag kombináció-
jának, valamint a három féle színben választható huzatnak 
köszönhetően a szék nem csak praktikus segítőtársnak, 
hanem dizájn terméknek is minősül. A szék leengedhe-
tő, és a gyerekszobában vagy a nappaliban praktikus és 
kényelmes karosszékként is használható.

ÚJDONSÁG



KEDVES OLVASÓ!

RÖVID ÍZELÍTŐ  
AKTUÁLIS

MAGAZINUNKBÓL:

14. SEGÍTSÉG A
FOGZÁS IDEJE ALATT

6. HÉT FONTOS KÉSZSÉG
GYERMEKED SZÁMÁRA

20. VESZÉLYZÓNÁK
A LAKÁSBAN

24. OVIBETEGSÉGEK
KEZELÉSE

28. NYUGTATÁS AZ
ESTI ALTATÁS ELŐTT

Új év, új kezdet? Te hogy érzed? Nálad is valami új kezdődik 
január elsején? Ha őszinték akarunk lenni, akkor mi nem 
érezzük igazán ezt, hiszen a mi céljaik továbbra is ugyanazok, 
mint 2018-ban voltak. Minőségi termékeket és szolgáltatást 
nyújtani Neked és a babádnak a lehető legjobb árakon. 

Üzletünkben mindig is törekszünk arra, hogy eladóinkat 
a lehető legnagyobb tudással készítsük fel az általunk 
forgalmazott termékekből. Így biztosítva azt, hogy bármilyen 
kelengyével kapcsolatban felmerülő kérdésedre választ 
tudjanak adni. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy manapság a szaktudás és a 
segítőkészség nem elegendő egy üzlet számára, így ahogy a 
magazinunk lapjain is láthatod, folyamatosan bővülő, szuper 
árú termékkínálattal várunk szeretettel bababoltunkban! 

Arról viszont örömmel értesítünk, hogy új márkákkal és 
termékekkel is találkozhatsz a 2019-es évben üzletünkben, 
amikből már most ízelítőt is kaphatsz az oldalakon. 
Reméljük, hogy elnyerik majd a Te és a babád tetszését is! 

VÁRUNK SZERETETTEL ÜZLETÜNKBEN! 
Elérhetőségeinket megtalálod a magazin hátoldalán!



DREWEX ZSIRÁF 
KOMÓD

DREWEX ZSIRÁF 
ÁLLÓSZEKRÉNY
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OTTHON

DREWEX  
ZSIRÁF ÁGY

MAGAZIN ÁR:

24.990 Ft
MAGAZIN ÁR:

59.990 Ft

- szín: tölgy/fehér vagy cappuccino
- kiszerelhető rácsok, kerek rácsok
- 100% fenyő + laminált bútorlap
- súlya: 21 kg
- méretei: 60X120 cm

- 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

A Drewex gyárban mindig figyelnek a természetességre és a biztonságra, a bútorok gyártásához váloga-
tott fűrészárut használnak minőségi alapanyagból. A leggyakrabban tömör fenyőt használnak a gyerek-
ágyak 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 gyer-
mekek 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 tapasz-

talata biztosítja az Európa-szerte elismert minőséget és teljesítményt a bútorgyártásban.

MAGAZIN ÁR:

45.990 Ft



CLIPPASAFE BIZTONSÁGI SZETT

CLIPPASAFE 
ÉJJELI FÉNY

MAGAZIN ÁR:

1.190 Ft

Konnek-
torba 
helyez-
hető 
éjszakai 
fény. 
Cikk-
szám: 
78/2

CLIPPASAFE 
MIKRÓ- ÉS 
SÜTŐZÁR
Öntapadós 
hőálló mikró- 
és sütőzár. 
1 db-os 
kiszerelés. 
Könnyen
felhelyezhető. 
Cikkszám: 74

A puha forgó, színes, plüss játékai: bagoly, fa, hőlégballon és 
virágocskák, amelyek felkeltik a baba figyelmét már újszülött 
kortól. Bababiztonsági tükör, mely babával egy szintben ta-
lálható. A készüléken 16 különböző lágy, halk klasszikus zene 
választható, mely 8 zeneszerző műveiből lett összeválogatva.  
A készülék egyben egy USB csatlakozóval ellátott MP3-as le-
játszó is, melyre USB kábel segítségével (a kábel nem tarto-
zék) feltöltheted a baba kedvenc dallamát is. 

TAF TOYS BAGLYOS MP3 STEREO 
ZENÉLŐ-FORGÓ

MAGAZIN ÁR:

990 Ft

- 8db konnektordugó
- 4 db sarokvédő
- 6 db szekrény- és fiókzár
- 1 db ajtóbecsapódás-gátló
- 2 db rövid univerzális 
  öntapadós zár
- 1 db hosszú univerzális 
  öntapadós zár
- 1 db WC-zár
- 1 db hűtőzár

MAGAZIN ÁR:

4.590 Ft

24 darab hasznos eszközt tartal-
maz. Cikkszám: 90/1 Tartalma:

MAGAZIN ÁR:

19.990 Ft

A le- és feltehető, sztereó-hangfallal rendelkező babamagnóban be le-
het állítani, hogy melyik zene szóljon, állítani lehet a hangerőt. A zene 
ki- és bekapcsolható. A zenélő forgó világít is színes fényekkel, mely 
megnyugtatja a babát, amikor éjjel felriad. Természetesen a színes 
fény le és felkapcsolható, mint egy éjjeli babalámpa. A termék 4 db AA 
elemmel működtethető (nem tartozék). Cikkszám: 11895



6 AKTUÁLIS

ÉBERSÉG

A babák születésüktől ösztönösen boldogok. 
Ahogy  viszont egyre nőnek, elveszítik azt a ké-
pességünket, hogy a mában, az adott pillanat-
nak éljenek és átérezzék annak a szépségét. De 
te megtaníthatod a gyermekednek hogyan tart-
sa meg ezt. Amikor sétálni mentek, kérd meg, 
hogy figyeljen meg mindent. Kérdezd meg, 
hogy hallja-e a madarak énekét, látja-e a sárga 
virágot vagy érzi-e a szelet? Ezt gyakorold már 
babakorától, ahogy valami felkelti az érdeklő-
dését. 

A HALLGATÁS KÉPESSÉGE

Ha hagysz időt arra, hogy meghallgasd a gyer-
mekedet, nagy valószínűséggel követni fogja a 
példádat, és ő maga is jó hallgatóvá válik. Ami-
kor a gyermekednek van valami fontos mondani-
valója számodra, guggolj le hozzá, és biztosítsd 
számára osztatlan figyelmedet. Annak jeleként, 

SOKKAL HAMARABB, MINT HOGY A GYERMEKED MEGTANULNA OLVASNI, ÍRNI VAGY 
SZÁMOLNI, NAGYON ÉRTÉKES ÉLETKÉSZSÉGEKET KELL MEGTANULNIA. AZ ÉRZELMI INTEL-

LIGENCIA SEGÍTSÉGÉVEL KÉPES MEGÉRTENI A SAJÁT ÉS MÁSOK ÉRZELMEIT. EZEKKEL A 
KÉSZSÉGEKKEL A GYERMEKED BOLDOGABB, MAGABIZTOSABB ÉS SOKKAL EGÉSZSÉGE-

SEBB EMBERI KAPCSOLATOKAT TUD MAJD KIALAKÍTANI AZ ÉLETBEN. 

hogy ténylegesen csak rá figyelsz, ismételd el 
azt, amit ő mondott, és csak azután reagálj rá.  

KEDVESSÉG

A kedvesség képességének megta-
nulása segít abban, hogy a gyermek  
 a későbbiekben boldog legyen. A kedves 
gyermekek népszerűbbek, ezáltal sokkal köny-
nyebben alakítanak ki szociális kapcsolatokat. A 
legújabb kutatások szerint a kedvesség minden 
gyermekbe beépített, ezért neked csak az a fel-
adatod, hogy ezt erősítsd benne.

BIZALOM

A bizalom az első emberi tulajdonság, amit a 
babák megtanulnak. Ők alapból bíznak a kö-
rülöttük lévő emberekben, és minden későbbi 
társas viszonyuk ezen alapul. Az a biztonságos 
bázis, amit te és a környezeted tud számára biz-
tosítani, felbecsülhetetlen.  Amikor egy baba 
biztonságban érzi magát, sokkal könnyebben 

a gyermekednek 
SZÜKSÉGE LESZ

KÉSZSÉG,
AMIRE



KIKKABOO DIVAINA BABAKOCSI

A  KikkaBoo  Divaina babakocsi használható bébihordozóval, 
mózeskosárral és a sportrésszel is, így akár 3 éves korig is a társunk 
lehet a kalandozások során. Hihetetlenül könnyű összecsukása 
garantálja a könnyű szállítást. A Divaina babakocsi célja az újszü-
löttnek a lehető legnagyobb kényelem és védelem biztosítása. 

Kiegészítők: lábzsák és ülésbetét, üléspad   Mózeskosár tartozékok: matrac, lábzsák

MAGAZIN ÁR:

149.990 Ft

- az első kerekek 360 fokban  
  elfordulnak a jó 
  manőverezhetőség   
  érdekében
- könnyen összecsukható az 
  üléssel vagy akár anélkül is
- levehető kerekek

Babakocsi tartozékai: váz, mózeskosár, bébihordozó, sportrész

- könnyű alumínium keret
- lengéscsillapítók 
  az első kerekeken    
  és a vázon
- 5 pontos biztonsági öv
- napfénytető és 
  kinyitható árnyékoló
- nagy bevásárlókosár
- levehető kapaszkodó



8 AKTUÁLIS

CAM CALIBRO ISOFIX 
BIZTONSÁGI AUTÓSÜLÉS

9- 36 KG-IG HASZNÁLHATÓ

A CAM CALIBRO ISOFIX gyerekülés az autóba kizárólag menetirány szerint rög-
zíthető: 1-es csoport szerint az univerzális Isofix rendszerrel a hátsó csatlakozó-
kat használva (az alapon található karokkal húzhatóak ki) és a Top Tether övvel 
(2 m-re húzható ki) mely a fejtámla felső részén van, és megelőzi a biztonsági 
ülés ütközéskori elfordulását; a 2-3-as csoport szerinti bekötés a hátsó Easy Fix 
csatlakozókkal történik, és az autó 3 pontos övével. 

- anti-shock oldalvédelem  
  a fej számára
- 5-pontos biztonsági öv  
  puha párnázattal
- állítható háttámla
- levehető és mosható huzat
- beépített övvezető

MAGAZIN ÁR:

49.990 Ft

tudja a szülei és mások előtt is kifejezni saját 
magát. Tehát minden egyes felé tett gesztussal 
erősíteni vagy rombolni tudjuk a gyermekünk 
bizalmát, így kifejezetten figyeljünk arra, hogy 
mit teszünk. Higgyük el, hogy az ebbe befekte-
tett sok órai kemény munka fogja gyermekünk 
számára biztosítani a boldog és magabiztos 
felnőtt életet.  

KÍVÁNCSISÁG

A gyerekek természetüktől fogva nyitottak és 
kíváncsiak a világra, és csak tőlünk függ, hogy 
mennyire marad meg ez a tulajdonságuk a ké-
sőbbiekben is. Tudjuk, hogy unalmas lehet az, 
amikor a gyermeked a „Miért?” kérdést teszi 
fel a századik alkalommal is, de ő így fedezi fel 
magának a világot. Ha azt szeretnéd, hogy a 
gyermeked az új élményekre nyitott legyen, a 
legfontosabb, hogy mutass neki példát, vagyis 
te magad is állj nyitottsággal a dolgok felé. 

EMPÁTIA

A beleélés képessége egy gyermek számára 

nagyon nehezen érthető elsőre, mert ő még 
magát a világ középpontjának látja. De ha te 
magad jó példát mutatsz neki, és empátiát mu-
tatsz mások iránt, hamarosan érteni fogja ezt 
az érzést. Nevezd meg az érzelmeket, amikor 
felmerülnek és magyarázd el a gyerkőcnek az 
okát. Például: Gabi szomorú, mert Lili elvette 
a játékát. Majd kérdezz egy olyat, ami igényli, 
hogy bele tudja magát képzelni Gabi helyzeté-
be: „Hogyan tudunk Gabinak segíteni?”. Ezzel 
a gyakorlattal hamar érteni fogja az ok-okozati, 
érzelmi összefüggéseket is. 

ELFOGADÁS

Elég sokáig képesek vagyunk elmenni azért, 
hogy a gyermekeink ne legyenek csalódot-
tak. De nem szabad minden apró igazságta-
lanságtól megvédenünk őket, mert meg kell 
tanulniuk a csalódottság érzésének kezelését, 
feldolgozását is. Legyünk türelmesek. Találjunk 
valami motiválót a legnehezebb helyzetekre 
is, amikor a gyerek nem éri el azt, amit akar, 
amivel meg tudjuk dicsérni, mert ez fokozza az 
önbecsülését. 



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. január 1-től február 28-ig érvényesek.

CAM COMBI TRIS BABAKOCSI

. 

MAGAZIN ÁR:

99.990 Ft

TARTOZÉKOK: MÓZESKOSÁR, SPORTÜLÉS, BÉBIHORDOZÓ, PELENKÁZÓTÁSKA.

0-36 hónapos babák számára ajánlott 
multifunkciós babakocsi. Esernyő alakúra 
csukható, alumínium vázas babakocsi. 
Megfordítható sportrészének köszönhetően a 
baba mindkét irányban utazhat benne. Lágy 
rugózása, az elöl lévő fixálható bolygókerekek, 
a szinkronizált fék és a bevásárlókosár kényel-
messé teszik a szülők számára. A hordozó vagy 
a mózeskosár Quicky System segítségével 
gyorsan és könnyedén rögzíthető a vázon.

A babának a 4 pozícióba állítható háttámla, a 
levehető kapaszkodó, az 5 pontos biztonsági öv 
és a megerősített ülés nyújtja a maximális biz-
tonságot és kényelmet. A mózeskosár kupolája 
és lábzsákja könnyen áttehető a sportrészre. 



10 HIGIÉNIA

CAM KIT BAGNO FÜRDETŐÁLLVÁNY

MALTEX 100 CM-ES MACIS KÁD

EGYSZÍNŰ:

5.390 Ft

ÖSSZECSUKHATÓ FÜRDETŐÁLLVÁNY KÁDDAL  
ÉS PRAKTIKUS ESZKÖZTARTÓ TÁLCÁVAL
- újszülött kortól 12 hónapos korig ajánlott
- kompakt méretűre csukható állvány
- praktikus eszköztartó tálca
- Olaszországban készül

BABY BAGNO BABAKÁD
- hat hónapos korig az egyik oldalon 
  fektetni, hat hónapos kor felett a másik 
  oldalon biztonságosan ültetni lehet a babát
- csúszásgátló betétekkel  
- szivacs- és szappantartó
- kivehető hajöblítő kancsóval
- leeresztődugóval, leeresztőcsővel
- stabil kialakítás, erős anyagok

Megvédi a kisgyermeket a kádban vagy zuhany-
zóban való elcsúszástól. Extra hosszú 43x91 
cm. Két gyermek fürdetéséhez is! Egyedülálló 
térdelőpárnája könnyebbé teszi a fürdetést. A 
párnázott csúszásgátló tapadókorongjai biztosan 
a helyén tartják a kádban és a zuhanyzóban is. 
Csúszásmentes, gyorsan szárad. 

MAGAZIN ÁR:

16.990 Ft

CLEVAMAMA CSÚSZÁSGÁTLÓ ÉS TÉRDELŐ PÁRNA

Újszülött kortól használható, élénk színei és kedves 
grafikái élvezetesebbé teszik a fürdést.

CLIPPASAFE BABAÁPOLÁSI 
KÉSZLET
Tartalma: 
fésű, kefe, olló, 
körömvágó, 
körömreszelő, 
puha szilikon 
ujjrahúzható 
fogtisztító, 
fogkefe. Cikk-
szám: 33 MAGAZIN ÁR:

4.690 Ft

MINTÁS:

5.790 Ft

MAGAZIN ÁR:

2.590 Ft
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KIKKABOO LITTLE 
BUNNY FÜRDŐLEPEDŐ

BADABULLE HAJMOSÓ KARIKA

MAGAZIN ÁR:

2.690 Ft

Használatával elkerülheti, hogy belemenjen a víz vagy 
a sampon a gyermeke szemébe és a fülébe. Patenttal 3 
pozícióba állítható. Cikkszám: B021603

Az Earth Friendly Baby mandarinos habfürdő és a manda-
rinos sampon és tusfürdő gyengéden nyugtat, a baba bőre 
ragyogóan tiszta, bársonyosan puha és finom illatú lesz.

LANSINOH EARTH FRIENDLY BABY ORGANIKUS MANDARINOS 
HABFÜRDŐ ÉS TUSFÜRDŐ

- ECOCERT* által minősített, bőrgyógyászatilag 
  engedélyezett
- természetes összetevőkből (99,2%), melyeknek 
  több mint 50%-a igazoltan organikus
- mentes minden káros anyagtól mint az SLS, 
  vagy a parabének
- nem tartalmaz mesterséges illat és színezőanyagot
- nem tesztelték állatokon

MAGAZIN ÁR:

1.690 Ft

TUSFÜRDŐ:

1.490 Ft

KIKKABOO KAPUCNIS FELHŐS VAGY 
CSILLAGOS  FÜRDŐLEPEDŐ

- 100% pamut
- pihe-puha
- kapucnis
- méret: 80x80 cm

- 100% pamut
- pihe-puha kapucnis
- méret: 80x90 cm

MAGAZIN ÁR:

2.690 Ft

300 ml-es kiszerelés
Egységár: 6.300 Ft/liter

250 ml-es kiszerelés
Egységár: 6.300 Ft/liter

HABFÜRDŐ:

1.890 Ft
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HIGIÉNIA

50X70 CM:

3.990 Ft

- pelenkázó szekrényekhez ajánlott
- könnyen tisztán tartható
- PVC bevonatú

Dress Up

1. 2. 3.

Öltöztesd fel 

a pelenka-

tárolót!

MAGAZIN ÁR:

2.990 Ft

50X80 CM:

4.590 Ft

CEBA PUHA 2 OLDALÚ PELENKÁZÓLAP KÉT MÉRETBEN

- a pelenka bedobásával automatikusan 
  nyílik és záródik a rendszer
- használt pelenkát tároló rendszer
- speciálisan  szagzáró 7 rétegű 
  tárolózsák
- 99,97% szagzárás
- havi tárolókapacitású 
  betétkazetta
- könnyű egykezes 
  kezelhetőség
- környezetbarát 
  felhasználás

ANGELCARE 
PELENKATÁROLÓ
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Dress Up

1. 2. 3.

Öltöztesd fel 

a pelenka-

tárolót!



MAM BITE&RELAX MINI RÁGÓKA 1 MAM BITE&RELAX MINI RÁGÓKA 2

Még a nagyon kiegyensúlyozott babáknál 
is gondot okozhat, amikor a hátsó 
őrlőfogak próbálnak „világra jönni”.  A 
fogzás leggyakoribb tünetei: a nyálzás,   
amit  csillapítani nem lehet, de ha folyton 
átnedvesíti a baba ruháját, az étvágytalanság 
és az, hogy a baba mindent a szájába vesz és 
folyamatosan rág. 

A fogzás legtöbbször úgy szokott jelentkezni, 
hogy az alsó két metszőfog után nem a 
felső két metszőfog érkezik, hanem a két 
szélső (kettes) alsó vagy felső metsző. Egy 
fog kibújása gyakran hetekig is elhúzódhat, 
így akár több hétig is zavarhatja a csecsemő 
alvását a fogzás. Ezért muszáj enyhítenünk a 
kellemetlen tüneteket. Lássuk mit is tehetünk 
ezért?

A legalapvetőbb eszköz, a különböző vízzel 
töltött, gumiszerű anyagból készült rágókák, 
melyek kifejezetten erre a célra készülnek. 
Felületük általában érdes, hogy a viszketést 

enyhítse. Hűtőszekrényben lehet hűteni, de 
véletlenül sem fagyasztani. A rágókát először 
mossuk le, majd forró vízben fertőtlenítsük, 
azután tegyük a hűtőbe hűlni.  Az igazán 
intenzív fogzás folyamán nem árt, ha több 
rágókát tartunk, hogy a hűlés folyamata 
közben is legyen egy a csecsemőnél. Ez 
elviselhetőbbé teszi számára a fogzás 
folyamatát.

TÖBBFÉLE KENŐCS ÉS ECSETELŐ 
LÉTEZIK, AMIT FOGZÁSKOR A BABA 
ÍNYÉRE KENHETÜNK. EZEK IDŐSZAKOSAN 
CSILLAPÍTJÁK UGYAN A FÁJDALMAT, DE 
AZT NE VÁRJUK TŐLÜK, HOGY MOSTANTÓL 
MAJD ÁTALUSSZA A BABA AZ ÉJSZAKÁT. 

A B1 vitamin, valamint egyes nyomelemek 
(kalcium, magnézium) hiánya is okozhat nehéz 
fogzást, ezért fontos a mellétáplálás során a 
változatos étkezés, a vitamindús zöldségek és 
gyümölcsök fogyasztása. Fontos a D-vitamin 
megfelelő adagolása. 

Extra kis méretű, 
pehelykönnyű, 
utazáshoz ideális: a 
legkisebbek részére 
ajánlott 2 hónapos 
kortól. Praktikus 
sterilizáló és szállító-
dobozban kapható. 
BPA és BPS mentes.

MAGAZIN ÁR:

1.190 Ft

Kifejezetten a hátsó 
fogakhoz alkalmas. 
4 különböző felü-
leti szerkezettel, 
2-féle anyagból. 
Utazáshoz ideális! 
Sterilizáló- és szál-
lítódobozban. BPA 
és BPS mentes.

MAGAZIN ÁR:

1.190 Ft

SEGÍTSÉG 

A CSECSEMŐK FOGZÁSA TELJESEN KÜLÖNBÖZŐ ÉLETKORBAN 
KEZDŐDHET EL. AZ ÁLTALÁNOS FÉL ÉVES KOR KÖRÜL VAN, DE 

NEM RITKA AZ ETTŐL VALÓ ELTÉRÉS. VAN AKINÉL SOKKAL KÉSŐBB 
KEZDŐDIK A FOLYAMAT, AZTÁN SOKKAL GYORSABB A LEFOLYÁSA, 

DE NAGYON RITKA KIVÉTELEKNÉL MÉG AZ IS ELŐFORDULHAT, HOGY 
FOGGAL SZÜLETIK A BABA, VAGY PÁR HETESEN BÚJIK KI AZ ELSŐ FOG.

a fogzás ideje alatt



MAM MINI HŰTŐRÁGÓKA ÉS 
CSIPESZ

MAGAZIN ÁR:

1.390 Ft
MAM BITE&PLAY RÁGÓKA

MAM BITE&BRUSH RÁGÓKA

MAM COOLER HŰTŐRÁGÓKA

A Bite & Brush rágás 
közben tisztítja az 
első fogakat és így 
a napi fogápolás 
kiváló kiegészítője. Ott 
pedig, ahol még nin-
csenek fogak, a finom 
masszázs megnyugtat-
ja az érzékeny fogínyt. 
BPA és BPS mentes.
3 hónapos kortól.

Rágóka és játék egy-
ben. A vízzel töltött 
rész félkör alakú - így 
a hátsó fogakhoz is 
elér. Középen felfelé 
domborodik, ezért 
könnyű megfogni. BPA 
és BPS mentes. 5 hó-
napos kortól ajánlott.

A hűtőrész egyedül-
álló formája révén 
a hátsó fogakat is 
könnyedén eléri. A 
változatos, struktu-
rált rágófelület meg-
könnyíti a fogzást.
BPA és BPS mentes. 
4 hónapos kortól.

MAGAZIN ÁR:

1.490 Ft

Különösen könnyű 
rágóka vízhűtéssel és 
csipesszel. Könnyű és 
alakja felfelé dombo-
rodó, így a kisbabák is 
könnyedén meg tudják 
ragadni és kézben tarta-
ni. BPA és BPS mentes. 
2 hónapos kortól.

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. január 1-től február 28-ig érvényesek.

MAGAZIN ÁR:

1.390 Ft

MAGAZIN ÁR:

1.690 Ft
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ETETÉS

BABYONO NATURAL NURSING ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ

MAGAZIN ÁR:

16.990 Ft

Egyedülálló háromfázisú rendszer, amely a test rit-
musához igazodik! A mellszívó minden olyan eleme, 
melyet a bőrrel vagy anyatejjel való érintkezésre 
szánnak, különleges, BPA-t nem tartalmazó anyagból 
készült.

Hatékony, mivel a 10 fokozatban beállítható szívótel-
jesítmény lehetővé teszi az anyatej hatékony leszívá-
sát. Csendes működési módja biztosítja a diszkréciót, 
ami lehetővé teszi a mellszívást bárhol. A mellszívó 
könnyen használható, összeszerelhető és szétszerel-
hető, diszkrét és kényelmes akár utazás esetén is. 

Újratölthető akkumulátorral rendelkezik, mely 100 
perc töltés után 100 perc működést tesz lehetővé. A 
mellszívó időzítővel van ellátva, 45 perces folyamatos 
működés után a mellszívó automatikusan kikapcsol.

VÁRVA VÁRT ÚJDONSÁG 
A BABYONOTÓL:

Natural Nursing
elektromos mellszívó

A Natural Nursing elektromos mellszívó nagyfokú kényelmet és 
hatékonyságot biztosít. Háromfázisú program, amely 10 szívótel-
jesítményt tartalmaz:

- szívást indító, ingerlő masszázs,
- szívást indító, ingerlő masszázs és az anyatej leszívása
- az anyatej leszívása.

A szett tartalma:
- mellszívó és töltő
- szilikon masszázs korong
- Natural Nursing cumisüveg 180 ml
- Natural Nursing szilikon 
  anatómiai cumi 0m +
Cikkszám: 300



BABYONO KÉZI MELLSZÍVÓ

BABYONO ELDOBHATÓ 
MELLTARTÓBETÉT

MAGAZIN ÁR:

13.990 Ft

Finom anyagok felhasználásával készült, nagy nedves-
ségfelvevő képességgel rendelkezik. Higiénikus, egyen-
ként van csomagolva. Extra széles ragasztócsíkkal a 
melltartóhoz rögzíthető. 24 darabos. Egységár: 28,75 

AVENT NATURAL KÉZI MELLSZÍVÓ 
NATURAL CUMISÜVEGGEL

MAGAZIN ÁR:

690 Ft

- könnyen kezelhető 
- ergonomikus kialakítás
- állítható karral, 
  balkezesek számára
  is kényelmes
- BPA mentes 
  anyagból készült 
  mellszívó
- hatékonyan feji le 
   a maradék anyatejet
- 150ml-es cumisüveggel
- 0+ méretű cumival
- adapterrel a szélesnyakú 
  cumisüvegekhez
- cikkszám: 053

MAGAZIN ÁR:

7.990 Ft

Szoptassunk igény szerint
Az igény szerinti szoptatás azt jelenti, hogy 
a baba igényeihez alkalmazkodva szopta-
tunk, annyiszor, és annyi ideig, ameddig 
ő igényli. Azaz nem korlátozzuk a szopta-
tások számát, nem mérjük a szoptatások 
között eltelt időt, nem próbáljuk a babára 
erőltetni a két-, három- vagy négy óránkénti 
szoptatást. 

A csecsemők eltérően működnek, elté-
rő időközönként szopnak, de mindegyik 
pontosan tudja, hogy mikor éhezett meg. 
Ahogy növekednek, szopási magatartásuk 
is változik, és a szoptatások közötti idő is fo-
kozatosan növekedni fog.

Nagyobb kényelem, több tej természetes úton! Egyedülálló, természetes, még 
kényelmesebb fejési testtartás. A többi mellszívóval ellentétben nem kell előre 
hajolnia ahhoz, hogy az összes tej az üvegbe kerüljön. A puha és meleg hatású 
masszázspárna gyengéden segíti a tejáramlást. Természetes kialakítású etetőcumi 
az egyszerű etetésért.

Ft/darab. Cikkszám: 298/02 
fekete, 298/01 fehér



CAM CAMPIONE ETETŐSZÉK BADABULLE MIKROHULLÁMÚ 
STERILIZÁLÓ 

MAGAZIN ÁR:

3.990 Ft

- mikrohullámú sütőben használható
- nagy kapacitású sterilizáló
- 3 perc alatt fertőtlenít
- akár 6 cumisüveget is tud sterilizálni egyszerre
- fogóval rendelkező kosár a könnyebb kiszedés 
  miatt, segítségével a sterilizálóban is 
  megszáradhatnak a cumisüvegek
- cikkszám: B003204

MAGAZIN ÁR:

4.990 Ft

- 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
- max. terhelhetőség: 15 kg
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ETETÉS

MAGAZIN ÁR:

29.990 Ft

100%-ban lebomló, környezetbarát étkészlet a Zopától. A Zopa 
márka egyaránt szem előtt tartja a gyermekek biztonságát, 
valamint a bolygónk tisztaságát és egészségét, ezért bambusz 
étkészletet kínál. A Zopa étkészlet összetételének köszönhe-
tően maximálisan biztonságos a gyermekek számára, továbbá 
komposztálható, így nem szennyezi a bolygónkat. A céljuk 
olyan terméket kínálni, amely a gyermekeknek a jövőben 
is szennyeződésmentes környezetet biztosít. Az edénykész-
let mosogatógépben is elmosható. Az edények alapvetően 
olyan természetes anyagokból készülnek, mint amilyen pl. a 
bambuszrost, a kukoricapor, a farostok, stb. Nem tartalmaz 
ftalátokat, sem BPA-t. A készlet tartalma: csésze, kistányér, 
tálka, kanál és villa.

ZOPA BAMBUSZ 5 RÉSZES ÉTKÉSZLET 
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Alapvetően azért,, hogy lehetőséget hagyunk 
a veszélyes felfedezésekre. Természetesen mi 
szülők úgy gondoljuk, hogy ha ledugózzuk a 
konnektort, szilikon védőkkel ellátjuk az asztal 
sarkát, különböző zárakat helyezünk el a búto-
rokon, akkor megtettünk mindent. Sajnos nem! 

ÁLTALÁBAN AZ A HIBA, HOGY MI SZÜ-
LŐK EGY FOTELBAN ÜLVE PRÓBÁLJUK 
KITALÁLNI, HOGY MI LEHET VESZÉLYES 
SZEMÜNK FÉNYE SZÁMÁRA. 

De kedves szülőtársak! Igenis, le kell térdelni, 
kúszni és mászni a lakásban a babával és így 
megnézni, mit láthat az ifjú felfedező, mert 
lentről minden más! Főleg egy mindenre nyi-
tott, energiától duzzadó, mindent megfogni és 
megkóstolni hajlandó kalandornak! 

SZÓVAL KÚSZD BE A LAKÁST A WC-TŐL 
A SPÁJZIG, A GARDRÓBTÓL A KONYHÁIG 

ÉS NÉZD MEG, HOGY MIT ÉRHET EL, MIT 
RÁNTHAT LE, MIT HÚZHAT KI, MIT KÓS-
TOLHAT MEG A BABÁD!

Ha mindent elrámolsz az útból, a mérgező 
anyagokat a felső polcokra helyezed, lehet, 
hogy túl ingerszegény környezetet hagysz a 
gyerkőcnek. 

VESZÉLYTELEN, DE MÉGIS IZGALMAS 
TÁRGYAKAT ÉRDEMES AZ ALSÓ POLCOK-
RA HELYEZNI. 

Egy másfél literes üres palack, egy nyugod-
tan rágcsálható, ottfelejtettnek tűnő játék nem 
veszélyezteti a babát, mégis kielégíti a benne 
szunnyadó, kíváncsi kalandort.

Légy résen folyamatosan, és próbáld megtalál-
ni azt az egyensúlyt, amivel nem gátolod babád 
természetes fejlődését, mégis megóvod őt!

VESZÉLYZÓNÁK A LAKÁSBAN 

SOK-SOK KISGYERMEKES SZÜLŐVEL TALÁLKOZUNK A BOLTUNK-
BAN, ÉS AMIKOR SZÓBA ELEGYEDÜNK, NAGYON VÁLTOZATOS 

TÖRTÉNETEKET HALLUNK ARRÓL, HOGY AZ ÖRÖKMOZGÓ GYER-
KŐCÖK MILYEN SZÉLES SKÁLÁN TUDJÁK VESZÉLYHELYZETBE 
SOROLNI MAGUKAT. NÉZZÜK, MIÉRT IS GYAKORI A VESZÉLYES 

KALAND A KÚSZNI, MÁSZNI TUDÓKTÓL A TOTYOGÓKON ÁT AZ 
ÉLÉNK EZERKEZŰ CSEMETÉKIG.

KÚSZÓKNAK, MÁSZÓKNAK, 
TOTYOGÓKNAK



ELÉRHETŐSÉGEINKET KERESD 
A MAGAZIN HÁTOLDALÁN!

Széles árukínálatunkban biztos, hogy 
megtalálod a Neked és a babádnak a 
leginkább szükséges babatermékeket. 

Ha esetleg kérdésed lenne, akkor kedves 
eladóink mindenben készségesen segítenek. 

Nem kell aggódnod az árak miatt sem, hisz 
folyamatosan akciókat is találsz üzletünkben!

LÁTOGASS EL HOZZÁNK!

A
KEDVENC

BABABOLTODBAN

MINDENT

MEGTALÁLSZ

SZAKÉRTŐI SEGÍTSÉG 
ELADÓINKTÓL BOLTUNKBAN
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MARKO HABSZIVACS FALI DEKOR

MARKO HABSZIVACS 
FALI DEKOR

BABYONO MANIKŰRKÉSZLET

DR. BROWN’S SPATULA 
KANÁL 2 DARABOS

DR. BROWN’S STANDARD SZILIKONOS 
VÉDŐHÁLÓ

- habszivacs, öntapadós
- több mintával kapható

MAGAZIN ÁR:

390 Ft

A Dr. Brown’s szilikon védőháló két 
méretben kapható, a 125 és 250 ml-
es üveg cumisüvegekre illeszthető. 
100% szilikonból készül, könnyen a 
cumisüvegre illeszthető, segítségével 
megelőzheted az üveg összetörését, 
és hőtartó képessége van. BPA men-
tes, tisztíthatod a mosogatógép felső 
tálcáján, és sterilizálhatod is.

- habszivacs
- öntapadós
- több mintával

Többrészes 
készlet köröm-
csipesszel, kö-
römreszelővel és 
biztonsági ollóval. 
Cikkszám: 068

MAGAZIN ÁR:

990 Ft

Az egyenes 
fej segít a 
legkisebb 
falatokat is 
kikanalazni 
a tálból. 2 
darabos. 
Egységár: 
345 Ft/db 

MAGAZIN ÁR:

690 Ft
MAGAZIN ÁR:

990 Ft

MAGAZIN ÁR:

1.190 Ft

DR. BROWN’S SPATULA KANÁL 4 DB
A Dr. Brown’s 4 darabos spatula kanál megkönnyíti az önálló 
evést. A hosszú nyél segítségével a mélyebb tálkákba is beleér, 

MAGAZIN ÁR:

990 Ft

az egyenes végű fej pe-
dig lehetővé teszi, hogy 
az étel biztosan a ka-
nálra kerüljön. Nagyon 
könnyen tisztítható. 

Egységár: 247,5 Ft/db 
Cikkszám: 740

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. január 1-től február 28-ig érvényesek.
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MOMERT VÍZÁLLÓ 
ELEMES ORRSZÍVÓ

MAGAZIN ÁR:

9.990 Ft

- kézreálló forma, kis súly
- nagyon csendes
- használható akkor is,
  ha a baba alszik
- szívócső a tisztításhoz és 
  2 db cserélhető szilikonvég
- 1 pár szilikongyűrű
- cikkszám: 1723

BABYONO ORRSZÍVÓ
Egyszerűen használható orrszívó. A keletkezett 
vákuum segítségével könnyen eltávolítható a 
kisgyermek orrából a váladék.
- anyaga: gumi és műanyag
- újszülött kortól használható
- cikkszám: 043

MAGAZIN ÁR:

690 Ft

Fontos a megfelelő öltözködés, a sok zöldség és 
gyümölcs fogyasztása, de a gyerekorvossal egyeztet-
ve kicsiknek való vitaminkészítmény is segíthet meg-
erősíteni a gyerek immunrendszerét. A bölcsiben 
vagy oviban elkérik a szülők elérhetőségeit. 

Ha a gondozók úgy látják, hogy szükség van rá, fog-
nak telefonálni a betegség miatt. Ilyenkor érdemes 
egy kicsit jobban kikérdezni a gondozót, és azután 
akár a gyerekorvost is fel lehet hívni, hogy szükség 
van-e a vizitre, vagy jobb, ha a gyerek otthon pihen 
kicsit, és kap némi vitamint, mint hogy esetleg még 
a rendelőben is elkapjon valamit az ott várakozó 
kis betegektől. A közösségben rendszerint elkapott 
felsőlégúti betegségek ugyan valamilyen szinten 
megelőzhetők, azért számítani kell arra, hogy az első 
időkben ezek gyakrabban előfordulnak majd.

Szintén tipikus, hogy közösségben időnként végig 
söpör egy-egy fertőző gyermekbetegség. Ha a gyer-
kőc nem kapott védőoltást, akkor szinte biztos, hogy 
átesik rajta, ez kivédhetetlen. Ha a szülők ilyet tapasz-
talnak, akkor a gyermeket nem szabad közösségbe 
vinni, és nem csak az ovit és a bölcsit kell ilyenkor 
elkerülni, de fertőző gyermekbetegséggel a gyerek-
orvoshoz sem szabad csak úgy bevinni a gyerekeket, 
hanem a többi gyerek érdekében fel kell hívni az or-
vost, hogy mikor és hová kell a kicsit elvinni vizsgá-
latra. 

A Momert orrszívó segítségével könnyedén és 
egyszerűen tehetjük könnyebbé gyermekünk 
légvételét. Tisztítása egyszerű, köszönhető 
vízálló burkolatának. Üzemelése csendes, így a 
baba is könnyebben megszokja.

OVIBETEGSÉGEK KEZELÉSE



THERMOBABY KIDDYLOO 
LÉPCSŐS FELLÉPŐ

MOMERT DIGITÁLIS MÉRLEG YO! PAMUT SZOKNYÁS 
HARISNYA 

MAGAZIN ÁR:

13.990 Ft

NATTOU OCTOPUS 
PLÜSS JÁTÉK
- polip figura
- puha, plüss anyagból
- újszülött kortól
- 23 cm

MAGAZIN ÁR:

6.990 Ft

- precíziós mérési rendszer
- nagy méretű, könnyen olvasható LCD kijelző
- automatikus kikapcsolás
- automatikus nullára állás
- tára funkció
- elem lemerülésének kijelzése
- mértékegységek: Kg/Lb/St
- kapacitás: 20 kg
- cikkszám: 6475

MAGAZIN ÁR:

3.490 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. január 1-től február 28-ig érvényesek.

Az anatómiailag formált WC ülőke magas háttámlájával, 
lépcsősen és önmagában is használható.

Harisnya hozzávarrt szoknyával.
Többféle mintával, 68-110 méretig.

- 18 hónapos kortól ajánlott
- csúszásmentes lábak
- kényelmes kartámasz
- összehajtható és könnyen tárolható
- 2 magassági szintre 
  állítható lépcső
- anyaga: polipropilén

MAGAZIN ÁR:

990 Ft
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INDOWOODS YANIS AJTÓRÁCS
- egy kézzel is nyitható, könnyen zárható
- változtatható nyitási irány, mindkét 
  irányból nyitásgátlóval ellátva
- 73 - 81,5 cm széles, maximum 
  132,5 cm-ig bővíthető 
  a külön kapható bővítményekkel
- elérhető bővítmények: 8,5 cm, 17 cm

- puha, plüss anyagból
- kímélő programmal
  mosható
- 40 x 65 cm

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. január 1-től február 28-ig érvényesek.

NATTOU MAXI LAPIDOU 
PLÜSS SZUNDIKENDŐ

MAGAZIN ÁR:

3.790 Ft
MAGAZIN ÁR:

10.990 Ft



NATTOU LAPIDOU PLÜSS 
SZUNDIKENDŐ

BADABULLE LAPOSFEJŰSÉG 
ELLENI PÁRNA 

- nyúl figura
- puha, plüss anyagból

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

Cikkszám: B050203

MAGAZIN ÁR:

3.990 Ft
MAGAZIN ÁR:

3.290 Ft



28 AKTUÁLIS

AMINT ÉSZREVESSZÜK, HOGY ESTÉRE A KICSI TÚL IZGATOTTÁ VÁLIK A KÖRÜLÖTTE LÉVŐ 
IZGALMAK VAGY AKÁR CSAK A NAGY MÓKÁZÁS KÖZEPETTE, AZ ALTATÁSI RUTIN MEG-
KEZDÉSE ELŐTT ÉRDEMES ŐT ÁTVINNI EGY NYUGODT, CSENDES HELYRE, MESSZE A JÁ-

TÉKOKTÓL ÉS A STIMULÁLÓ FÉNYEKTŐL. 

HOGYAN NYUGTASSUK LE GYERMEKÜNKET 

AZ ESTI ALTATÁS ELŐTT?
A RENGETEG ÉLMÉNYBEN ÉS IZGALOMBAN GAZDAG ÜNNEPI IDŐSZAK UTÁN BIZONY NE-
HÉZ ÚJRA HOZZÁSZOKTATNI A KICSIKET A NAPI RUTINHOZ. A NAGY VENDÉGESKEDÉSEK ÉS 
KÖZÖS KIRÁNDULÁSOK KÖZEPETTE BIZONY NEM A MEGSZOKOTT MÓDON ZAJLOTTAK A 
NAPOK, ÉS ENNEK SAJNOS MOST LÁTJUK CSAK AZ EREDMÉNYÉT A CSEMETE VISELKEDÉSÉN. 
JÖJJÖN NÉHÁNY HASZNOS TIPP, HOGYAN TUDJUK A NYUGTALAN ÉS NYŰGÖS GYERMEKET 

MEGNYUGTATNI ALTATÁS ELŐTT.  

Ilyenkor hagyjunk hosszabb időt arra a gye-
reknek, hogy le tudjon nyugodni. A közös ze-
nehallgatás, beszélgetés vagy a meseolvasás 
segíteni fog a kicsinek abban, hogy rá tudjon 
hangolódni az alvásra.  A hőmérsékletváltozás 
is segíthet ebben a folyamatban, így a nagy esti 
játék után közösen kimehetünk egy rövid sétá-

ra is a kicsivel a kertbe vagy a teraszra. A hideg 
miatt a gyerekek amúgy is bújosabbá válnak, 
így ez még jobban segíti a megnyugvást. A 
kinti idő alatt nézzük meg együtt a csillagokat, 
vizsgáljuk meg a holdat vagy csak hallgassuk 
meg közösen, hogyan fújja a fákat a szél. 
Ha nincs lehetőségünk kimenni a hidegben, 



TAF TOYS REZGŐ CSÖRGŐ FIGURA
- csörgő, puha rezgőjáték
- mozgás és hang rezgéskor
- a sok kiálló rész mind egy-egy lehetőség 
  a játék megfogására és a rágcsálására
- könnyen csatolható műanyag gyűrű
- méret: 18 cm

TÍPUSOK:
- Ronnie a nyúl (cikkszám: 11845)
- Obi a bagoly (cikkszám: 11855)
- Marco a majom (cikkszám: 11865)

TAF TOYS PLÜSS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ
JÁTÉKKOCKA
- méret: 33 cm
- a rajta lévő játékok és anyagok lekötik a babát
- babakocsiban, kiságyban vagy hordozón 
  használható
- műanyag gyűrűjével
  könnyen felhelyezhető
- cikkszám: 12185

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. január 1-től február 28-ig érvényesek.

- 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

TAF TOYS TAKE-TO-PLAY BABY GYM BÉBI TORNÁZÓ

MAGAZIN ÁR:

2.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

1.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

9.990 Ft

akkor is van megoldás. Az iz-
galomban kimelegedett gyer-
kőcnek nagyon jót tud tenni, 
ha hideg vizet folyatunk a 
csuklójára. 

A víz hőmérséklete, hangja se-
gíteni fog a kicsinek az ellazu-
lásban. Azért, hogy elég ideig 
tudjuk hűteni a kicsit, kitalál-
hatunk erre egy közös játékot 
is, mondókázhatunk vagy akár 
énekelhetünk is közben. 

HA MÁR MEGNYUGODOTT 
A GYEREK, AKKOR NEKI-
ÁLLHATUNK A SZOKÁSOS 
ESTI RUTINUNKNAK. 

Ha fürdetés közben azt vesz-
szük észre, hogy még mindig 
nyugtalan a kicsi, akkor elalvás 
előtt egy babaolajos masszázs, 
főleg a talpán a babának biz-
tosan segíteni fog az ellazulás-
ban. 

Az érintés és a masszázs csök-
kenti a vérnyomást és a stresszt 
a testben. Közben hallgatha-
tunk nyugtató vagy akár altató 
dallamokat is.
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FILLIKID LORD SPORTBABAKOCSI

NANIA BELINE ANIMALS 
GYEREKÜLÉS

MAGAZIN ÁR:

14.990 Ft

- 9-36 kg-ig használható
- fejtámasz magassága állítható
- vállpánton állítható övfeszítés
- huzata levehető és mosható
- levehető háttámla

- könnyű váz
- esernyőre csukható
- bolygósítható, 
  fixálható első kerekek
- fékezhető hátsó kerekek
- állítható háttámla
- 5 pontos biztonsági öv
- lábtartóval, karfával
  és bevásárlókosárral

MAGAZIN ÁR:

26.990 Ft

DISNEY DREAM ÜLÉSMAGASÍTÓ
- 25-36 kg-ig használható
- huzata levehető és mosható

MAGAZIN ÁR:

5.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. január 1-től február 28-ig érvényesek.

DISNEY COSMO GYEREKÜLÉS

MAGAZIN ÁR:

21.990 Ft

- 0-18 kg-ig használható
- több fokozatban dönthető
- duplán párnázott
- vállpánton állítható övfeszítés



   
A Rodi XP FIX egy Isofix-es gyerekülés, de az autó 
3-pontos biztonsági övével is rögzíthető az autóba. 
A gyermek bekötése az autó biztonsági övével történik.
•  A fejtámla magassága több fokozatban állítható
•  Az ülés szélessége a fejtámla magasságával együtt állítható
•  Intuitív piros övvezetők segítik a könnyebb biztonságiöv-átvezetést
•  Könnyű súlyú (6 kg) gyerekülés, az Isofix-szel együtt is! 

Isofix biztonság: A piros vagy zöld színjelzés egyértelműen 
megmutatja, hogy jól van-e az ülés beszerelve az autóba. 
Nagy stabilitás, hiszen a gyerekülést szinte összeépítjük 
az autó karosszériájával.

RODI XP FIX

Isofix csatlakozás

Mi hozzuk a jövőt

4*-os töréstesztelt

MAGAZIN ÁR:
39.990 Ft
  49.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
35.990 Ft
  44.990 Ft

Star Wars    Night Black   Hazelnut Brown

MAGAZIN ÁR:
35.990 Ft
  44.990 Ft

év

év

kg

kg



32
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. január 1-től február 28-ig érvényesek.

UTAZÁS

GYENGÉD GONDOSKODÁS 

hordozással télen
Télen sem kell lemondanunk a hor-
dozásról vagy otthon maradnunk 
babánkkal hiszen az édesanya vagy 
édesapa meleg, óvó ölelésében, 
örömmel és könnyen tudunk sétál-
ni, 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 időszak-
ban már speciálisabb megoldás 
szükséges az egy kabát alá való 
öltözéssel: vagy egy kabátunkat át-
alakíttatjuk egy hordozós betét be-
levarrásával, vagy beszerzünk egy 
hordozós kabátot, ami erre a célra 
készült. A baba felöltöztetésekor fi-
gyeljünk 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 hor-
dozás is jó megoldás. Hordozóken-
dő vagy más kötős eszköz használa-
takor 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 húz-
zuk szorosra, ha már érezzük, hogy a 
baba a helyére került!  

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

Kósa Kata
www.nandu-wrap.com

MINDEN SZÜLŐ TAPASZTALJA, HOGY A BABÁJA ÖLBE 
KÉREDZKEDIK. A BABA MAGZAT KORA ÓTA FIZIKAI ÖSZ-
SZEKÖTTETÉSBEN VAN AZ ÉDESANYJÁVAL, EZÉRT EGY 
ÚJSZÜLÖTT BABA TERMÉSZETESEN ÖSZTÖNÖS IGÉNYE 
AZ ÁLLANDÓ TESTKONTAKTUS. ÉPPEN EMIATT NAGY-
SZERŰ 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 véde-
lemben 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 po-
zitívan hat a mozgásfejlődésére és az agy fejlődésére. 



Megkötős 
hordozókendő

újszülött kortól 
– 3 éves korig

Rugalmas 
hordozókendő

újszülött kortól 
– 8 kg-ig 

(kb. 6 hónapos korig)

Karikás 
hordozókendő

újszülött kortól 
– 3 éves korig

Bébi Mei Tai 
hordozó

1,5 hónap – 1,5 év

 Totyogó Mei Tai 
hordozó

kb. 6 hónap – 3 év

Totyogó Csatos 
hordozó

kb. 6 hónapos kortól  
– 3 éves korig 

Bébi Csatos 
hordozó

újszülött kortól 
– 1,5 éves korig

nandu
Babahordozók

Együttlét • Természetesen • Babahordozás • Bárhol • Bármikor • Bárkinek

- újszülött kortól használható
- ötpontos biztonsági övvel
- egy mozdulattal levehető ülőrész
- sportrész mindkét irányból feltehető a vázra
- háttámlája 3 fokozatban dönthető
- huzata levehető

TARTOZÉKOK: 
esővédő, 
adapter, 
lábzsák, 

Junior Baby 
bébihordozó, 

Go mózeskosár

MAGAZIN ÁR:

139.990 Ft

DISNEY BEFIX GYEREKÜLÉSGRACO EVO TRIO BABAKOCSI
- 15-36-ig használható
- állítható magasságú fejtámasz
- levehető háttámla és huzat
- használható ülésmagasítóként

MAGAZIN ÁR:

12.990 Ft



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

Nyomdai előállítás: 
Pauker Holding Nyomdaipari Kft.
1047 Budapest, Baross utca 11-15.

Reklámtervezés: 
Hubicska Zsolt

Fotók: 
ADOBE Stock, Bigstock,
Matti Kft., Babaker Kft.  IM
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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 2019. január 1. és február 28. között érvényesek, 
forintban értendők, és mindennemű adót magukban foglalnak. A termékek 

dekoráció nélkül kerülnek árusításra. 

A termékek műszakilag,  illetve külsőleg eltérhetnek a fotón látot-
taktól, az esetleges helyesírási, illetve nyomdahibákért nem tudunk  

felelősséget vállalni. 

Kérjük vedd figyelembe, hogy állandó árukészletünkkel ellentétben ezen 
termékek egy része csak korlátozott számban áll rendelkezésre. Ezek az 
ajánlataink a készlet erejéig érvényesek. Amennyiben gondos tervezésünk 
ellenére bizonyos termékek a nem várt magas kereslet következtében már 
az értékesítés első napján elfogynak, úgy ezért kérjük szíves elnézésedet.

ZOPA BABAFIGYELŐ TÜKÖR 
FEJTÁMLÁRA

MAGAZIN ÁR:

3.990 Ft
MAGAZIN ÁR:

1.190 Ft

ZOPA BABAFIGYELŐ TÜKÖR  
SZÉLVÉDŐRE VAGY NAPELLENZŐRE
- a domború kialakítás széles látószöget biztosít
- a szélvédőre vagy a napellenzőre erősíthető
- a tükör 360°-ban elforgatható
- cikkszám: FE2333

Autóbaleset esetén egy felnőtt akár 3-5 tonna erővel csapódhat 
előre. Mivel a biztonsági övet alaphelyzetben a hasi területen át 
keresztben rögzítik, előfordulhat, hogy ütközés alkalmával a kis-
mama rendkívül durva erőhatásnak teszi ki a magzatot. A BeSafe 
magzatvédő öv a medence irányába húzza le és a has alatt vezeti 
el az övet, ezáltal fokozottan védi a kismamát és születendő gyer-
mekét. Orvosok véleménye szerint, már a 2. hónaptól, a terhesség 
korai szakaszában is eredményesen alkalmazható a magzatvédő 
öv a vetélések elkerülése érdekében. A BeSafe magzatvédő öv 

BESAFE PREGNANT MAGZATVÉDŐ ÖV

MAGAZIN ÁR:

8.990 Ft

A konvex kialakítású tükör 
menetiránynak háttal rög-
zített ülésekhez ajánlott és 
360°-os képet kínál. A be-
állítható pántoknak köszön-
hetően a tükör egyszerűen 
rögzíthető a fejtámlára. 
Cikkszám: FE2332

minimalizálja a koc-
kázatot, és növeli 
a biztonságot uta-
zás közben, az autó 
biztonsági övével 
együtt. 



FEDEZD FEL AZ ÉLETET

15-36 kg-ig 
használható

Zárt övvezető

Isofix karokkal 
csatlakoztatható

Akár 12 éves korig 
is használható

3 pontos biztonsági 
övvel is rögzíthető

Megerősített EPS védelem 
a fej és a gerinc körül

Szinkronban 
emelkedő fej- 
és háttámla

Oldalsó ütközésnél az 
ülés elfordul,  így pajzs-
ként védi a gyermeket

MAGAZIN ÁR:

59.990 Ft

AZ ÜLÉS KÜLÖNLEGESSÉGE A BEÉPÍTETT SIR (SIDE IMPACT ROTATION) RENDSZER, MELY 

KIMAGASLÓ OLDALVÉDELMET BIZTOSÍT A BENNE UTAZÓ GYERMEK RÉSZÉRE.

Alvópozíció, amelyet 
a gyermek is 

beállíthat magának

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




