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BABAVÁRÁS
Természetes segítség babaváróknak

BABÁVAL AZ ÉLET
Babaápolási kisokos

KREATÍV
Gyertyakészítés
otthon egyszerűen

SZOPTATÁS
Gazdaságosan és 
környezettudatosan

Hogyan mondj nemet pozitívan a kicsinek?

REKLÁMMAGAZINJA

Babalélek

NEOBABY



A CAM Fluido Easy a nagyon népszerű CAM típustól, a 
Fluido City babakocsitól a felhasznált anyagokban és 
színekben tér el. A minőségi olasz vázon a sportrész 
megfordítható. A háttámla több pozícióba dönthető, 
míg a lábrész több fokozatba állítható. A tartozék tá-
gas mózeskosár kényelmesen beköthető az autóba 
a külön vásárolható CAM bekötőszett segítségével. A 
multifunkciós babakocsi része még a bébihordozó, ami 
közvetlenül egyszerűen a vázra csatlakoztatható és biz-
tonsági ülésként az autóban is használható. Nagy bevá-
sárlókosár könnyíti meg a szülők életét. A szett tartozé-
ka még a pelenkázótáska és a mózeskosár lábtakarója, 

ami lábzsákként is használható a sportrészen. 

CAM MINŐSÉG 
ELÉRHETŐ 

ÁRON!

PRAKTIKUS 
VÁROSI 

BABAKOCSI

SZÜLETÉSTŐL 
3 ÉVES KORIG 

HASZNÁLHATÓ!

Többfunkciós babakocsi

MOST CSAK:

149.990 Ft

CAM FLUIDO EASY

Az életképeken a CAM márka más típusai is szerepelnek. A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. január 1-től február 29-ig érvényesek.
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Az újságban szereplő árak 2020. január 1. és február 29. 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. 

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.IM
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VÁRUNK SZERETETTEL BABABOLTUNKBAN

Nagy az árukínálatunk

Manapság a hatalmas internetes kínálatban 
nagyon nehéz megtalálni a szülők számára 
igazán megfelelő termékeket. A termékeink 
kiválasztása során mi odafigyelünk a vásár-
lóink visszajelzéseire.

Probléma esetén segítünk
 
Mi nem fogunk cserbenhagyni, ha történik 
valamilyen probléma a nálunk vásárolt ter-
mékekkel. Maximálisan igyekszünk minden 
felmerülő gond esetén megtalálni a számod-
ra legmegfelelőbb megoldást!

Szuper árakkal dolgozunk
 
Tisztában vagyunk vele, hogy a babakelen-
gye összeállítása nagyon költséges, ezért 
igyekszünk az üzletünkben fellelhető összes 
termékünket a lehető legjobb áron kínálni 
számodra.

Nálunk kedves a kiszolgálás

Folyamatosan képezzünk az üzletünkben 
dolgozó kollégákat, hogy számodra a legjobb 
kiszolgálást tudják nyújtani. Igyekszünk ta-
nácsainkkal segíteni abban, hogy a babake-
lengye összeállítása egyszerűbb legyen.

Elérhetoségünket megtalálod a magazin hátoldalán!
„



SZÉP ÁLMOKAT

MOST CSAK:

??? Ft

DREWEX ZSIRÁFOS KISÁGY
A Drewex gyárban leggyakrabban tömör 
fenyőt használnak a gyerekágyak elké-
szítéséhez. Ez a legegészségesebb anyag, 
amely garantálja a magas minőséget és 
tartósságot. A bútorokhoz felhasznált 
anyagok (beleértve a festékeket és a lak-
kokat) szintén biztonságosak a gyermekek 
számára, és a minőségük is garantált.

Éjszakai fény hőmérsékletnek megfe-
lelő színváltoztatással, szobahőmérő 
funkcióval és 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. Gyors és megbízható hőmér-
sékletmérés percek alatt. Cikkszám: 1762

MOST CSAK:

4.990 Ft

MOMERT DIGITÁLIS 
ÉJSZAKAI FÉNY ÉS 
SZOBAHŐMÉRŐ

OTTHON4

 Kincsem!

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

MOST CSAK:

25.990 Ft



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. január 1-től február 29-ig érvényesek.

KIKKABOO PAMUT KÖTÖTT TAKARÓ

FILLIKID ZENÉLŐ FORGÓ

NATTOU ÉJJELI FÉNY

MOST CSAK:

9.990 Ft

Az ék forma garantálja a megfelelő po-
zíciót a baba gerincének, és megvédi őt 
a fulladástól. Anti-allergén. Jól szellőzik.

WOMAR REFLUX 
BABAPÁRNA

MOST CSAK:

4.290 Ft

MARKO HABSZIVACS 
FALIDEKOR

Szabályozható szilikon éjszakai fény. Az éjjeli 
fény automatikusan bekapcsol a baba hangjá-
ra. Több színű (7 féle szín) és fokozatú éjjeli 
fény (4 intenzitással világít). Újratölthető ak-
kumulátorral. Automatikus kikapcsolás-időzí-
tő. 1 feltöltéssel akár 12 órán át képes működni. 

Felhúzható, puha és színes 
plüss figurákkal, kellemes 
zenével. 

- kiságyra rögzíthető
- megnyugtató dallam segíti az elalvást
- vidám plüssfigurákkal
- felhúzható zenélő egységgel
- nincs szükség elemre

MOST CSAK:

6.990 Ft

MOST CSAK:

390 Ft

Puha, kötött aprómintás takaró. 100% 
pamut anyagból. Mérete: 70 x 100 cm. 
Mosógépben 30°C-on mosható. 

MOST CSAK:

2.490 Ft

- habszivacs öntapadós falidekor
- több méretben és figurával



AKTUÁLIS6

A GYERMEKEK AZ ELUTASÍTÁST NAGYON ROSSZUL ÉLIK MEG, ÉS TAPASZTALATBÓL TUDJUK, HOGY 
NEM IS TUDJÁK A LEGJOBBAN KEZELNI. NEM ÉRTIK A NEMET, ÉS SOKSZOR MAGÁNAK A SZÓNAK 
A KIMONDÁSA IS CSAK NÖVELI A HISZTIT ÉS A BELSŐ FESZÜLTSÉGET BENNÜK. DE AKKOR MIT LE-
HET TENNI? HOGYAN LEHET ÚGY NEMET MONDANI, HOGY VALÓJÁBAN NEM IS MONDUNK NEMET? 

Igazán jó ötlet! Megígérem, hogy fogunk 

játszani, amint megvacsoráztunk.  

Amikor a kicsi megkérdezi, hogy játszhat-e 
még tovább vacsora helyett, akkor a leg-
természetesebb reakciónk az, hogy nemet 
mondunk. És ha megismétli a kérdést, akkor 
úgy reagálunk, hogy Ne kérdezd meg újra, 
nem játszhatsz most! Az elutasítás helyett 
sokkal jobban értik a gyermekek azt, ha el-
magyarázzuk, hogy éppen mi történik. Pél-
dául: Most nem tudunk már játszani, mert 
elkészült a vacsora. De ha végeztünk, akkor 
megígérem, hogy játszunk még pár percet. 
Ennek hatására megnyugszik a kicsi, hiszen 
az ötlete nem került elutasításra, és ha sze-
rencsénk van, akkor a vacsorát is sokkal szí-
vesebben fogja elfogyasztani tudván, hogy mi 
vár rá utána. 

Elmondod, hogy miért szeretnéd annyira?

Amikor a gyermek szeretne a boltban egy já-
tékot, akkor a nemet mondás helyett, kezdj 
el vele erről beszélgetni. Kérdezd meg, hogy 

miért is szeretné ezt a játékot, mit szeretne 
vele csinálni és honnan jutott eszébe, hogy 
pont ezt a játékot vegye meg? Az ilyen be-
szélgetésekkel eltereljük a kicsi figyelmét, 
és ha ügyesek vagyunk, akkor még arra is rá 
tudjuk vezetni a mondatok között, hogy az új 
játék helyett melyik régivel lehetne hasonlót 
játszani. 

Írjuk fel a kívánságlistára!

Ha az előző megoldás nem hozott sikert, és 
a kicsi továbbra is ragaszkodik a játékhoz 
vagy akár valamilyen élményhez (kirándu-
lás, mozi stb.), akkor az elutasítás helyett 
ajánld fel neki, hogy írjátok fel közösen a kí-
vánságlistára. Így nem fogja úgy érezni, hogy 
nem kaphatja meg a kívánt dolgot. A legtöbb 
esetben a kívánságlistára került dolgok fe-
ledésbe merülnek, de ha esetleg mégsem 
így alakul, így legalább lesz néhány hasznos 
ajándék- és élményötlet a tarsolyodban. 

Szeretnél egyet most vagy inkább többet 

egy óra múlva? 
Ha a gyerkőc szeretne megnézni egy mesét, 

HOGYAN
MONDJ NEMET
a gyermekednek
POZITÍVAN



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. január 1-től február 29-ig érvényesek.

de éppen elérkezett a délutáni alvás ideje, 
akkor a nem helyett, ami garantáltan hisz-
tihez vezet, érdemes felajánlani neki egy 
kompromisszumos lehetőséget. Például: 
Most alvás előtt szeretnél megnézni egyet 
vagy inkább ébredés után kettőt? A helyzetek 
többségében a kicsik a második lehetőséget 
választják. Sőt, még az elalvás folyamatát is 
meg tudod ezzel a módszerrel gyorsítani.

Csináljunk inkább ezt helyette!

Ha hatékonyan szeretnél nemet mondani 
olyan helyzetekben, amikor mondjuk a gyer-
kőc éppen a lakásban dobálja a labdát, ak-
kor ahelyett, hogy az esetleg törött bútorokra 
hívnád fel a figyelmét, érdemes egy másik 
szórakozási lehetőséget a figyelmébe aján-
lani. A gyermekek így nem érzik azt, hogy 
vége a mókának, csak egy új kaland kerül 
a figyelmük középpontjába. Mint például a 
labda elrejtése és megkeresése a lakásban 
vagy akár egy közös játék a szülőkkel.
 

Kérlek, hogy mondd el a szabályt!

Ha olyat csinál vagy szeretne csinálni a kicsi, 
ami tilos, és ezzel a szabállyal ő is tisztában 
van, akkor a nem szócska helyett, kérd meg, 
hogy mondja el az adott helyzetre vonatkozó 
figyelmeztetést. Például, ha az úttest köze-
lében kezd el labdázni, akkor kérdezd meg 
tőle, hogy „Miben állapodtunk meg, hol lehet 
labdázni?”. És ne felejtsd el megdicsérni, ha 
utána saját maga látja be, hogy valamit nem 
lehet megcsinálni. 

Törekedjünk arra, hogy a „nem”, „nem sza-
bad”, „tilos”vagy az „állj” szavakat csak az 
igazán fontos helyzetekben használjuk, fő-
leg, ha veszélyre szeretnénk felhívni a kicsi 
figyelmét. „Ne fogd meg a sütőt, mert nagyon 
forró!” vagy az „Állj meg!”kifejezések fontos, 
hogy a kicsik számára is valós értelemmel 
bírjanak. Hogy azonnal tudják, hogy valami-
lyen veszélyre akarjuk felhívni a figyelmüket.
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TAF TOYS JÁTSZÓSZŐNYEG JÁTÉKHÍDDAL 
ÉS ZENÉVEL
A felhajtott oldalak kuckót varázsolnak, míg a sík puha szőnyeg 
játszófelületet biztosít. Számos játéklehetőség: zene, fény, baba-
tükör, rágóka. Nyugtató és játékos dallamok, színváltó lágy fény. 
A levehető játékok egyik fele kontrasztos, mely már a néhány 
napos baba figyelmét is felkelti. Két pozícióba állítható játékhíd. 

MOST CSAK:

18.990 Ft

MARKO FALIDEKOR
12 db-os 
öntapadós 
habszivacs 
falidekor 
készlet 
Micimackó 
mintával. 

MOST CSAK:

3.990 Ft

Stabil műanyag kerettel rendelkező 
bébi tornázó. Az összecsukható lábak-
nak köszönhetően könnyen tárolható és 
szállítható. 3 felakasztható játékkal: ba-
báknak biztonságos tükör, méhecske és 
csilingelő labda. A magassága állítható a 
gyermek növekedésével. Cikkszám: 11605

TAF TOYS TAKE-TO-PLAY BABY GYM 
BÉBI TORNÁZÓ

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. január 1-től február 29-ig érvényesek.

MOST CSAK:

11.990 Ft

A zenélő egységet magunkkal vi-
hetjük, és a tépőzárral máshová is 
rögzíthetjük. Szükséges elemek: 2 
x AAA (nem tartozék). Cikkszám: 
12235

MAM COOLER 
HŰTŐRÁGÓKA
A hűtőrész egyedülálló formája révén 
a hátsó fogakat is könnyedén eléri. 
A változatos, strukturált rágófelület 
megkönnyíti a fogzást. BPA és BPS 
mentes. 4 hónapos kortól.

MOST CSAK:

1.490 Ft



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. január 1-től február 29-ig érvényesek.

TAF TOYS TAKE-TO-PLAY BABY GYM 
BÉBI TORNÁZÓ



JÁTÉK10

CAM SONNOLENTO ELEKTROMOS HINTA
- 0-9 kg testsúlyig használható
- 2 pozícióba állítható háttámla
- mosható, lélegző huzat és vidám szűkítőbetét
- állítható naptető 2 levehető játékkal
- 3 sebességű hintáztató
- automata időzítő kapcsoló
- 5 megnyugtató dallam, 3 természeti hang
- állítható hangerő és csúszásmentes lábak
- elemmel működik, de hálózati adapter 
  külön vásárolható

MOST CSAK:

27.990 Ft

Az elkészítéshez szükségünk lesz még egy hő-
álló zacskóra, egy hurkapálcára és egy szép 
edényre, amibe majd a gyertyát szeretnénk ön-
teni. A lereszelt gyertyaviaszt tegyük a hőálló 
zacskóba, majd eresszük egy edény forró vízbe, 
és várjuk meg, amíg a gyertya felolvad. Ha illa-
tosított változatot szeretnénk, ekkor tegyük bele 
az illóolajat, majd melegítsük újra össze a viaszt 

körülbelül fél óráig. Közben a kanócot kössük 
egy hurkapálcára, a pálcát pedig fektessük a 
pohár tetejére úgy, hogy a fém talpa a kanócnak 
leérjen a pohár aljára. Ha különlegesebb gyer-
tyát szeretnénk, akkor ekkor tegyünk az edény-
be kávébabot, virágot vagy egyéb díszítőanyagot. 
Majd nagyon óvatosan csorgassuk az edénybe az 
olvadt viaszt, és várjuk meg, amíg megszárad. 

Gyertyát készíteni otthon nagyon egyszerűen lehet. Az alapjául használhatunk megmaradt gyertyából 
lereszelt viaszt és kanócot, de be is szerezhetjük ezeket újonnan a hobbiboltokban is. Ha az új mellett 

döntesz, akkor érdemes fém talppal rendelkező kanócot választani, mert azzal könnyebb dolgozni. 

Gyertyakészítés otthon kreatívan

A HIDEG NAPOKON A 
LEGJOBB ESTÉNKÉNT A 
MELEG SZOBÁBAN EGY 
MEGGYÚJTOTT GYERTYA 
MELLETT ÜLVE ÉLVEZNI 
A KÖZÖS PROGRAMOT 

A GYERKŐCÖKKEL 
VAGY A PÁRUNKKAL. 

A GYERTYA FÉNYE 
MEGHITTÉ VARÁZSOLJA 
A LEGHÉTKÖZNAPIBB 
ESEMÉNYT IS, SŐT HA 
ILLATOS VÁLTOZATTAL 
VAN DOLGUNK, AKKOR 
MÉG ILLATFELHŐBE IS 
BURKOLJA A SZOBÁT. 



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. január 1-től február 29-ig érvényesek.

NATTOU BUDDIEZZZ PLÜSS 
SZUNDIKENDŐ TERÁPIÁS 
GÉLPÁRNÁVAL
A gélpárnát a hideg terá-
piához a fagyasztóban kell 
hűteni 1 órán keresztül, me-
leg terápiához a mikrohullá-
mú sütőben kell melegíteni 
600 W-on 30 másodpercig, 
majd 3 perc hűtés után, a 
szundikendőbe visszahelyez-
ve, a kezelni kívánt testfelü-
letre kell helyezni.

MOST CSAK:

4.990 Ft

TAF TOYS LAPTOY JÁTÉKCENTER
Használható kiságyban, a játékmatracon vagy bárhol.  
A kiságy rácsára helyezve két ma-
gasságba állítható. 12 különböző 
játéklehetőséget tartalmaz. Köny-
nyen felszerelhető és állítható. 2 x 
AAA elem szükséges (nem tarto-
zék). Cikkszám: 12265

Autós foglalkoztató menetiránynak háttal utazó 
babák számára. Speciális, nagy kontrasztú fekete-
fehér lábfej-stimuláló párna, gördülő gyöngyökkel. 
Könnyen felszerelhető és állítható. Cikkszám: 12295

TAF TOYS ÉSZAKI SARK 
AUTÓS JÁTÉK

NATTOU BUDDIEZZZ PLÜSS 
SZUNDIKENDŐ
- puha, plüss anyagból
- kímélő programmal mosható
- cumitartó pánthoz köthető

MOST CSAK:

4.290 Ft

MOST CSAK:

6.490 Ft

MOST CSAK:

6.990 Ft



JÁTÉK12

KIKKABOO BÉBIKOMP

MOST CSAK:

2.390 Ft

KIKKABOO JÁTSZÓSZŐNYEG
Újszülött kortól ajánlott játszószőnyeg. Kedves plüss figurákkal, 
levehető játékhíddal valamint csörgővel. Puha, nagyon kényelmes.

MOST CSAK:

6.990 Ft

Pantone 16-4021 TPX (Allure)

Pantone 17-1744 TPX (Calypso Coral)

C-60%   M-40%   Y-5%   K-5%

C-0%   M-77%   Y-37%   K-0%

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)

MOST CSAK:

1.990 Ft

MOST CSAK:

10.490 Ft

Bébikomp zenélő egységgel és állítható ülésmagas-
sággal. A hátsó kerekei fékezhetőek, míg az első 
kerekek 360 fokban forognak. Ajánlott: 6 hónapos 
kortól.

Mozgó figurák, melyeknek a szárnya 
is zörög. Praktikus nagy csíptető-
jével babahordozóra, babakocsira 
feltehető. Cikkszám: 10555

MAM BITE&PLAY RÁGÓKA

MOST CSAK:

1.690 Ft

TAF TOYS BUSY PALS 
CSÍPTETHETŐ JÁTÉKOK

mentes. 
5 hó-
napos 
kortól 
ajánlott.

Rágóka és játék egyben. 
A vízzel töltött rész 
félkör alakú - így a hátsó 
fogakhoz is elér. Könnyű 
megfogni. BPA és BPS 

Mérete: 84x84 cm. Mérete: 84x84 cm. 

Mérete: 109x83 cm. Átmérője: 
86 cm.



MOST CSAK:

1.690 Ft
BABYONO PLÜSS LAPOS FIGURÁK
TÖBB TÍPUSBAN
Puha ölelő játék rágókával, és csörgő-zörgő funkcióval. 
Fejleszti a kognitív képességeket a formák, a textúrák 
és a hangok stimulálása révén. Ösztönzi a gyermek 
képzeletét. 

Nélkülözhetetlen társa 
lesz a babának.

- segít az elalvásban
- puha, plüss anyagból
- kímélő programmal
  mosható

BABYONO PLÜSS SZUNDIKENDŐ TÖBB FIGURÁVAL

MOST CSAK:

1.690 Ft

MAM BITE&PLAY RÁGÓKA

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. január 1-től február 29-ig érvényesek.
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Babaápolási

   FOGÁPOLÁS

Amint a babának leg-
alább néhány foga ki-
bújt, érdemes elkezdeni 
a fogkefe használatát. 
Először használjunk szil-
ikon fogkefét, ami puha, 
így nem okoz sérülést 
és amit a kicsik is szí-
vesen rágcsálnak. Egy 
éves kora után bevezet-
hetjük a klasszikus napi 
fogmosást, hogy meg 
tudjuk tisztítani a foga-
kat az ételmaradékoktól 
és a lepedéktől. Amint a 
kicsi összes foga kinőtt, 
elkezdhetünk a kifejezet-
ten babáknak való fog-
krém használatát is. 

Szájápolás
A fogíny áttörlésé-
vel hozzászoktatjuk 
a kicsit a későbbi 

rendszeres fogápo-
láshoz, így könnyebbé 

téve a napi fogmo-
sás folyamatát. Az 

áttörléshez használ-
junk kifejezetten erre 
kifejlesztett szájápoló 
készletet vagy nagyon 
puha és tiszta kifogót. 

A fogínyt érdemes 
naponta akár kétszer 
is áttörölni a nedves 
ruhával, de ilyenkor 
még nincs szükség 

semmilyen igazi fog-
ápoló szerre. 

ELSŐ KÖRÖMVÁGÁS
Az újszülöttek kezén a köröm nagyon gyorsan 
nő. A vágáshoz mindenképpen a kis kezekre 
kifejlesztett ollót vagy reszelőt használjunk, 
mert ezek lekerekítettek és nem tudnak sé-
rülést okozni. A körömvágás előtt fürdessük 
meg a kicsit, hogy a körmök jól felpuhuljanak, 
majd fektessük le. Ha nem bír egyhelyben 
maradni, akkor vegyük ölbe. Nyomjuk meg az 
ujjbegyet, hogy a köröm jól láthatóan elváljon, 
majd vágjuk le a fehér részt. Nem szabad túl-
zottan rövidre vágni, nehogy sérülést okozzunk 
a babának. Havonta érdemes 2-4 alkalommal 
is levágni a kicsi kezén a körmöket, míg a lá-
bán sokkal ritkábban is elég.  

A kicsi első hajvágása igazi mér-
földkő a családok életben. Ha nem 
szeretnénk szakemberre bízni, ak-
kor jöjjön néhány tipp, hogy zökke-
nőmentes legyen az élmény. Ültes-
sük a kicsit valakinek az ölébe, és 
úgy kezdjünk neki a hajvágásnak 
vagy nyírásnak. Ha nincs segítsé-
günk, akkor bátran vágjuk le akkor 
a haját, amikor a baba alszik. Kezd-
jük mindig azokkal a részekkel, 
ahol a leghosszabb a haj (frufru, 
nyakon). Komolyabb hajvágást ér-
demes fürdés után csinálni, amikor 
a haj könnyebben kezelhető. Ha 
félünk az élménytől, akkor inkább 
bízzuk profira a hajvágást. 

Hajvágás4.



THERMOBABY AQUABABY
BABAÜLŐKE KÁDBA

BADABULLE 
FÜRDŐJÁTÉK-TARTÓ

CAM KIT BAGNO FÜRDETŐÁLLVÁNY
ÖSSZECSUKHATÓ FÜRDETŐÁLLVÁNY KÁDDAL  
ÉS PRAKTIKUS ESZKÖZTARTÓ TÁLCÁVAL

- újszülött kortól 12 hónapos korig ajánlott
- kompakt méretűre csukható állvány
- maximum 15 kg-ig terhelhető

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

3 fokozatba állítható. Mű-
anyagból készült. Távol tartja 
a vizet és a szappant a baba 
arcától. Cikkszám: B021603

Praktikus tartóháló az apró 
vízi játékok higiénikus táro-
lására. Erős tapadókorongok 
segítségével rögzíthető. 
Cikkszám: B021002

MOST CSAK:

1.690 Ft

Az Aquababy babaülőke megtartja a babát a kádban, 
miközben mégis szabadon mozoghat. Könnyedén fixálható 
az erős tapadókorongok segítségével, így biztosítva a stabi-
litást. 7-től 16 hónapos korig használható, de maximum 13 
kg-ig terhelhető. 

MOST CSAK:

4.590 Ft

MOST CSAK:

16.990 Ft

MOST CSAK:

1.690 Ft

BADABULLE HAJMOSÓ
KARIKA

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. január 1-től február 29-ig érvényesek.
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CLEVAMAMA TÉRDELŐPÁRNÁK

BABYONO PELENKÁZÓ ALÁTÉT
A szülés utáni időszakban diszkréten használható a 
kismama lepedőjén is. Extra nedvszívó cellulóz töltet, a 
külső réteg nem engedi a szivárgást. Öntapadó csíkokkal 
rögzíthető. 40x60 cm-es, 10 darabos. Egységár: 79 Ft/
darab. Cikkszám: 513

MOST CSAK:

790 Ft

- ergonomikus kialakítás
- higiénikus, penészellenálló
- használd közvetlenül
  a fürdőkádban
- könnyű tárolás
- csúszásgátló, könnyű
  tartós műanyag
- puha tapintás

MOST CSAK:

5.990 Ft

ANGELCARE FÜRDETŐ

- ergonomikus kialakítás
- higiénikus, penészellenálló
- kisebb méretű fürdőkádakhoz
- könnyű tárolás
- csúszásgátló, könnyű
  tartós műanyag
- puha tapintású anyag
- újszülött kortól ajánlott

ANGELCARE MINI FÜRDETŐ

ANGELCARE FÜRDETŐ ÜLŐKE
- higiénikus, penész ellenálló
- puha tapintású anyag
- 6 hónapos kortól használható

MOST CSAK:

7.690 Ft

Magas szintű baba biztonság a fürdetéskor. Megvédi a kis-
gyermeket a kádban vagy a zuhanyzóban való elcsúszástól. 
Extra hosszú 43x91cm-es, ami lefedi a kád alját. Két gyermek 
fürdetéséhez is kiváló! Egyedülálló térdelőpárnája könnyebbé 
teszi a fürdetést. A párnázott csúszásgátló tapadókorongjai 
biztosan a helyén tartják a kádban és a zuhanyzóban is. Csú-
szásmentes, gyorsan szárad. 

CSÚSZÁSGÁTLÓ ÉS 
TÉRDELŐPÁRNA (KÉK):

5.390 Ft
CSÚSZÁSGÁTLÓ ÉS 

TÉRDELŐPÁRNA  
(MINTÁS ÉS PÖTTYÖS)

5.790 Ft
CSÚSZÁSGÁTLÓ 53X53 CM 

ZUHANYZÓBA

3.790 Ft

MOST CSAK:

5.290 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. január 1-től február 29-ig érvényesek.
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BABYONO ANYATEJTÁROLÓ
TASAK 20 DARABOS

BABYONO SZIVACSOS 
ÜVEG ÉS CUMIMOSÓ KEFE

A kefe szivacsos végével könnyen eltávolítható a szeny-
nyeződés. A kisebb kefe alkalmas az etetőcumik hatékony 
tisztítására. Cikkszám: 720

- BPA-mentes
- feliratozható és fagyasztható
- 150 ml-es űrtartalom
- 20 darabos kiszerelés
- egységár: 99,5 Ft/darab
- cikkszám: 1039

LEGNAGYOBB KINCSÜNK AZ ANYATEJ

MOST CSAK:

1.990 Ft

MOST CSAK:

390 Ft

"A szoptatás olyan közel hozza 
egymáshoz az anyát és a gyermeket, 

amennyire csak két ember közel 
kerülhet egymáshoz..." 

Romhányi József



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. január 1-től február 29-ig érvényesek.

AVENT AIRFREE ANTI-COLIC 
ÚJSZÜLÖTT SZETT

Tartalma: 2 darab 125 ml-es és 2 darab 260 ml-es cu-
misüveg, 1 darab cumisüveg és cumimosó kefe, 1 darab 
fogszabályozós cumi és 1 darab AirFree™ szelep. 

Az egyedi AirFree™ szelep eltávolítja a levegőt az 
etetőcumiból, így a gyermeknek kevesebb levegőt kell 
lenyelnie ivás közben. Ennek köszönhetően ritkábban 
fordulnak elő az olyan gyakori, etetésből adódó problé-
mák, mint a hasfájás, a visszaáramlás és a gázképződés. 

Az etetőcumi formája biztos tapadást tesz lehetővé, 
a bordázott felület pedig nem engedi összetapadni a 
cumit, így megszakítás nélkül, kényelmesen etetheti 
babáját.

Kényelmes, hordozható és segíti a megfelelő szoptatási 
testhelyzet kialakítását és megtartását, ezzel a baba 
hatékony mellre tapadását. 

Könnyedén az alkarra felhúzhatod, így a derék körüli 
szoptatópárnákkal ellentétben, tökéletes választás csá-
szármetszéses szülés esetén is az optimálisan kialakított 
tervezésnek köszönhetően. Mérete univerzális, így 
bárki használhatja. Többféle szoptatási testhelyzetben 

LANSINOH SZOPTATÓPÁRNA

MOST CSAK:

6.990 Ft

használható. Egyedülálló 
tulajdonsága, hogy ha a 
baba bármilyen testhely-
zetben szopik közvetlenül 
érintkezik a mamával.

LANSINOH 2 FÁZISÚ KOMPAKT 
ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ 

MOST 160 ML-ES
CUMISÜVEGGEL

MOST EGYÜTT:

35.990 Ft

Egyedülállóan Power Bankkal is használható! Nincs szük-
ség elemekre! Hordozható, pillekönnyű, nagyon halk és el-
fér a tenyeredben! Stimuláló fázisa kíméletesen beindítja a 
tejleadó reflexet. Fejő fázisa maximális tejleadást biztosít, 
kisebb szíváserőséggel. 5 szíváserősség mindkét fázisban, 

a személyre szabott beállításhoz. 

KIEMELKEDŐ MINŐSÉG ÉS HATÉKONYSÁG. 

MOST CSAK:

9.990 Ft



MOMERT DIGITÁLIS MÉRLEG
- túlterhelés kijelzése, alacsony energiaszint kijelzése
- kapacitás: 20 kg, osztás: 10 g
- precíziós mérési rendszer
- súlykülönbség kijelzése funkció
- LCD kijelző
- mértékegységek: Kg/Lb/St
- súlyrögzítés és tára funkció
- automatikus kikapcsolás
- cikkszám: 6400

ZOPA COMFY PRO ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ 
Egyedi, puha ZOPA 3D szilikon betéttel rendelkezik, aminek köszönhetően a 
mellszívó tökéletesen utánozza a gyermek természetes szívását. A mellszívó 
így maximálisan hatékonyan szív, és egyben megelőzi a szívás okozta kellemet-
len érzést. A mellszívó két üzemmóddal rendelkezik – stimulálás és szívás. A 
vákuum 9 különböző fokozatban szabályozható annak érdekében, hogy min-
den édesanya beállíthassa a számára legkedvezőbb és legkellemesebb értéket. 
A LED kijelző az aktuális beállítást mutatja valós időben. A motoros egység 
micro USB kábellel vagy elemekkel tölthető. A mellszívó membrános szerke-
zeti kialakítása megakadályozza a levegő és a folyadék keveredését, valamint a 
tej visszafolyását és beszennyeződését.

MOST CSAK:

24.990 Ft

ETETÉS20

MAM MINI CSIPESZ 
ÉS HŰTŐRÁGÓKA
Különösen könnyű rágóka vízhűtéssel 
és csipesszel. Könnyű és alakja felfelé 
domborodó, így a kisbabák is köny-
nyedén meg tudják ragadni és kézben 
tartani. BPA és BPS mentes. 2 hónapos 
kortól.

MOST CSAK:

1.490 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. január 1-től február 29-ig érvényesek.

MALTEX FÜRDETŐ ÜLŐKE KÁDBA
A Maltex Panda fürdető ülőke biztonságosan megtartja babá-
ját miközben hagyja, hogy szabadon mozoghasson. Könnyen 
rögzíthető a nagy tapadókorongoknak köszönhetően.

- 7 és 16 hónap között ajánlott
- teherbírása: maximum 13 kg

MAGAZIN ÁR:

3.990 Ft

MOST CSAK:

13.990 Ft



Katalog 2018

Průvodce kojením

Cumisüvegek

Natural cumisüveg

Könnyed váltás  
a szoptatás és  
a cumisüveges  
táplálás között

Natural etetőcumik  
különböző átfolyási 

sebességgel

Anti-colic etőcumik  
különböző átfolyási 

sebességgel

Anti-colic cumisüveg 
AirFree szeleppel
Úgy tervezték, hogy 

csökkentse az etetési 
problémákat: hasfájást,  

puffadást, refluxot**

A decemberi GemSeek online elégedettségi felmérése 
alapján, több mint 9.000 nő, babaápolási márkák és 
termékek felhasználóinak részvételével.
Az egyedülálló AirFree szelepet úgy tervezték, hogy a 
levegő elvezetésével segítsen a babának kevesebb levegőt 
nyelni ivás közben. A baba felpuffadásának csökkentése 
segíthet a táplálkozási problémák-például a hasfájás, 
puffadás és reflux-kezelésében. 
Két hetes korban a Philips Avent cumisüvegből etetett 
csecsemők esetében jelentősebben kevesebb hasfájós 
panasz jelentkezett és kevesebb nyűgösség volt 
tapasztalható, mint a normál cumisüveget használóknál.
További információ: www.philips.hu/avent

*

**

***

Mell alakú etetőcumi

Természetes mell-érzet

Könnyen kombinálható  
a szoptatással

Könnyű tisztítás és 
összeszerelés

Úgy tervezték, hogy 
csökkentse a  
hasfájást és a 
nyugtalanságot

Úgy tervezték, hogy 
csökkentse a  
puffadást és a refluxot* 

Vízszintes helyzet  
esetén is tejjel teli  
marad az etetőcumi

Lehetővé teszi a 
függőleges etetési 
helyzetet Klinikailag 

bizonyítottan 
csökkenti  
a hasfájást***

Válassza a megfelelő 
cumisüveget gyermekének

             

pa_lahve+dudliky_A5.indd   1 12.9.2019   13:09:44
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- A szakemberek gyakran tanácsolják a szoptatá-
si időszak alatt, hogy melegvizes zuhannyal mele-
gítsd, masszírozd a melled. Végig gondoltad, hogy 
akár 10 perces mellmelegítő zuhany alatt hány 
liter víz folyik el a csatornába? Célszerűbb és va-
lószínűleg olcsóbb is, ha speciális mellmelegítő 
párnát használsz, amikor nagyon intenzív a tej-
belövellésed, túltelítődött a melled, pang a tejed, 
elzáródott a tejcsatornád. Akkor is, ha szoptatás 
vagy fejés alatt fokozni akarod anyatejed áramlá-
sát és mennyiségét. Melegítés hatására fokozódik 
a mellben a vérkeringés, ezért fájdalomcsillapító 
és izomlazító hatása is jelentős. 

A theragyöngy mellpárnák speciális eszközei a 
mell melegítésének. Különleges előnyük, hogy 
mikrohullámú készülékben kb. 15 másodperc 
alatt felmelegszenek és a mell formájára terve-
zettek. A legjobbaknak saját huzatuk is van. Mély-
hűtőbe is teheted, mert az emlőgyulladás okozta 
fájdalmat és duzzanatot is hatékonyan „kezelhe-
ted” vele.

- Gyakran előfordul, hogy miközben egyik melled-
ből szoptatsz vagy fejsz, a másikból csöpög a tej 
a melltartóbetétbe. Az anyatej minden cseppje 
aranyat ér a babádnak, az az övé, ezért ennek a 
tejnek is a „babában a helye”. Ha ehhez az érvhez 
hozzáadjuk a napi jó néhány elhasznált melltartó-
betét költségét, ami tejesen a szemetesben köt ki, 
nem csak a gazdaságosságunkat kérdőjelezhetjük 
meg, hanem a környezettudatosságunkat is!

A TEJGYŰJTŐ KAGYLÓKAT ÉS AZ ANYATEJGYŰJTŐ ÉS 
SZILIKON MELLSZÍVÓT ENNEK A PROBLÉMÁNAK A 
GAZDASÁGOS ÉS KÖRNYEZETTUDATOS MEGOLDÁ-
SÁRA TERVEZTÉK. EZEKKEL AZ ANYATEJ MINDEN 
CSEPPJÉT ÖSSZE TUDOD GYŰJTENI, AMIT KISBA-

BÁDNAK AZONNAL ODA TUDSZ ADNI. MÉLYHŰTŐBE 
IS ELTEHETED, HA AZ ANYATEJGYŰJTŐ ÉS SZILIKON 

MELLSZÍVÓT HASZNÁLOD A TEJGYŰJTŐ KAGYLÓKKAL 
ELLENTÉTESEN. 

A mosható melltartóbetétek használatával nem 
csak a szemét mennyiségét csökkentheted, ha-
nem vizet és energiát sem kell használnod, te-

BŐVÜL A CSALÁDOTOK, EZÉRT MÉG KÖRNYEZETTUDATOSABBAN KELL ÉLNETEK ÉS 
FOKOZOTTAN FIGYELNETEK A GAZDASÁGOSSÁGI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÜLÉSÉT IS.  

SZÜLÉSZNŐKÉNT AZ ALÁBBIAKAT JAVASLOM:

Gazdaságosság és környezettudatosság

A SZOPTATÁS IDEJÉN



hát igazán környezettudatos és 
gazdaságos termékek. A használt 
betétet moshatod a pici ruháival, a 
fehérneműitekkel, ágyneművel, de 
akár a törölközőkkel is. A jó mos-
ható melltartóbetét biztosítja, hogy 
bimbód és bimbóudvarod mindig 
szárazon maradjon. Átlélegző tu-
lajdonságú kell legyen, azért hogy 
melled folyamatosan levegőzzön. A 
legjobbak azok, amelyek nedvszívó 
rétege növényi rostokat tartalmaz, 
ami magába tartja a kicsepegő te-
jet. Formatervezett és a melltartó 
felőli oldalon speciális körbefutó 
szegélye van, ami biztosítja, hogy a 
betét fixen maradjon. 

Környezettudatos gondolkodással 
segíthetitek és építhetitek babátok 
biztonságos jövőjét is.

Csetneki Julianna
szülésznő, szakértő

LANSINOH ANYATEJGYŰJTŐ 
ÉS SZILIKON MELLSZÍVÓ

Egyszerűen illeszkedik a 
mellre, ahol folyamatos 
vákuumot képez, ezért sza-
badon marad mindkét kezed 

Mentsd meg az anyatej minden cseppjét. Ennek az egyszerű, de nagyszerű 
eszköznek igen sok egyéb funkciója is van:
- segíti a tejleadó reflex beindítását,
- enyhítheted a tejbelövellés feszülését,
- fokozhatod az anyatej mennyiségét,
- egyszerűen használhatod szilikon
  mellszívóként is.

a baba könnyű mellre helyezéséhez. Könnyű, 
hordozható, kis mérete miatt bárhová magaddal 
viheted. Használata diszkrét. Nincs szükséged 
melltartóbetét vagy anyatejgyűjtő kagyló hasz-
nálatára.

LANSINOH MOSHATÓ MELLTARTÓBETÉT
Ultra nedvszívó, szuper puha és környezetbarát betét a szivárgásmentes vé-
delemhez. Egyedülálló csepp alakú, ezért idomul a testhez és kényelmesen 
illeszkedik. Szélei csúszásmentesek, a betét mindig a helyén marad. Mosás 
után is megtartja formáját. 3 rétegű technológiája, tökéletes védelmet biz-
tosít a szivárgás ellen:
- Külső réteg, vízzáró, diszkrét használatot garantál.
- Nedvszívó mag, természetes növényi, bambusz rostokat tartalmaz, ami 
gyorsan felszívja és magában tartja a nedvességet, ezzel tiszta, száraz 
érzést biztosít.
- Belső réteg, szuper puha és megvédi a legérzékenyebb bőrt is.

MOST CSAK:

2.990 Ft

A betét átlélegző tulajdonságú, 
így a bimbó és a bimbóudvar 
folyamatosan levegőzik!

4 darabos kiszerelés mosó-
zsákkal, egységár: 
747,5 Ft/darab

Melegítve: az elzáródott tejcsatornát felszabadítja, 
tejpangás esetén, szoptatás vagy fejés alatt az 
anyatej áramlását segíti. Hűtve: enyhíti az emlő-
gyulladás okozta fájdalmat és duzzanatot. Több-
ször használható, mosható puha védőhuzattal.

MOST CSAK:

4.490 Ft

MOST CSAK:

4.990 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. január 1-től február 29-ig érvényesek.

Mellterápia egyedülálló eszköze! A mellpárna mikrohullámú készülékben is 
melegíthető. Jelentős enyhülést nyújt a mamának a 3 funkciós, többször hasz-
nálható, mérgező anyagot nem tartalmazó, latex és ólommentes mellpárna.  

LANSINOH 
THERAGYÖNGY 
MELLPÁRNA



ZOPA BASIC KÉZI MELLSZÍVÓ

CAM PAPPANANNA ETETŐSZÉK

ETETÉS24

A Zopa Basic kézi mellszívó egy egyedülálló 3D puha szilikon pár-
nával segíti a mellszívást. Ez a párna tökéletesen utánozza a baba 
természetes szopását. és három részre osztja a szívási folyamatot: 
masszázs és stimuláció, szívás és kinyerés. A kompakt és könnyű 
konstrukciójának köszönhetően a mellszívó könnyen magunkkal vi-
hető bárhová.  A kényelmes 
mellszívás érdekében a fo-
gantyúnak csúszásmentes 
felülete van. Az Avent cu-
misüvegekkel kompatibilis. 

MAM BITE&BRUSH 
RÁGÓKA
A Bite & Brush rágás közben tisztítja az első fo-
gakat és így a napi fogápolás kiváló kiegészítője. 
Ott pedig, ahol még nincsenek fogak, a finom 
masszázs megnyugtatja az érzékeny fogínyt. 
BPA és BPS mentes. 3 hónapos kortól.

MOST CSAK:

1.490 Ft

MOST CSAK:

29.990 Ft

MOST CSAK:

6.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. január 1-től február 29-ig érvényesek.

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





BADABULLE ULTRAHANGOS 
PÁRÁSÍTÓ
Megnöveli a levegő páratartalmát, ezáltal megkönnyítve a légzést 
és ideális körülményeket teremt az éjszakai pihenéshez. Enyhíti a 
köhögést, a megfázás tüneteit és az orrdugulást. Segít megelőzni 
az orrvérzést, a bőr és a haj kiszáradását. A 2 literes kivehető tar-
tálya a legtöbb fürdőszobai mosdókagylóban könnyen megtölt-
hető. Halkan üzemel és akár 20 órán át működtethető.  A víztar-

MOST CSAK:

13.990 Ft

tály kiürülése esetén a 
készülék automatikusan 
kikapcsol.  Üzemeltetése 
energiahatékony. 
Cikkszám: B047001

TERMÉSZETES MEGOLDÁSOKRA ÉRDEMES TÖREKEDNI A VÁRANDÓSSÁG IDEJE ALATT, AMIBEN NAGY 
SEGÍTSÉGET NYÚJTANAK AZ ILLÓOLAJOK, AMIK HATÉKONYAN SEGÍTHETNEK A BABAVÁRÁS SORÁN 

FELMERÜLŐ DISZKOMFORTÉRZET MEGSZÜNTETÉSÉBEN.  

TERMÉSZETES SEGÍTSÉG a babaváróknak

AZ ALÁBBI CIKKÜNKBEN SZERETNÉNK NÉHÁNY ILLÓ-
OLAJAT BEMUTATNI, AMIK NEKED IS MEGKÖNNYÍTHETIK 
A BABAVÁRÁS IDŐSZAKÁT. FONTOS MEGJEGYEZNÜNK, 
HOGY AZ ITT LEÍRT INFORMÁCIÓK NEM HELYETTESÍTIK 
A SZAKSZERŰ ORVOSI ELLÁTÁST. A BABAVÁRÁS SORÁN 
KIEMELTEN FONTOS ODAFIGYELNI A TEST LEGAPRÓBB 
JELEIRE, ÍGY HA A MEGSZOKOTTÓL ELTÉRŐ REAKCIÓK 
JELENTKEZNEK AZ ILLÓOLAJOK ALKALMAZÁSA SORÁN, 
FÜGGESSZÜK FEL A HASZNÁLATUKAT ÉS KÉRJÜK KI OR-

VOSUNK VÉLEMÉNYÉT. 

A MÁSIK NAGYON FONTOS INFORMÁCIÓ, HOGY MINDIG 
CSAK TISZTA, ÉS MEGBÍZHATÓ FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ 
ILLÓOLAJOKAT HASZNÁLJUNK ÉS FIGYELMESEN OLVAS-
SUK EL, HOGY AZ ADOTT MÁRKA TERMÉKEIRE MILYEN 

ELŐÍRÁSOK VONATKOZNAK. 

AKTUÁLIS26

BORSMENTA ILLÓOLAJ

Vitalizáló olaj, ami megnyugtatja 
az emésztőrendszert, hűti és ella-
zítja az izmokat. Fogyaszthatjuk egy 
pohár vízben mézben feloldva vagy 
hordozóolajban (kókusz- vagy olí-
vaolaj) elkeverve, átmasszírozva a 
nyakat, a fáradt lábakat vagy a hom-
lokot. Készíthetünk belőle nyugtató 
lábfürdőt is, ehhez elég 3-4 csepp 

illóolajat adnunk a meleg vízhez. 

CITROM ILLÓOLAJ

Tisztító, frissítő hatású olaj. Hasz-
nálhatjuk sütikbe, limonádékba, 
vagy reggel éhgyomorra elfo-
gyaszthatunk egy cseppet egy na-
gyobb pohár vízben, ezzel biztosítva 
magunknak egy kis felfrissülést 
és tisztulást. Illóolaj porlasztóba 
cseppentsünk néhány cseppet a 
citrom olajból, ha kedvetlennek 
érezzük magunkat és használjuk ki 
hangulatemelő tulajdonságát. Fi-
nom illatú, hatékony és természe-
tes tisztítószer is készülhet belőle 
ecettel, szódabikarbónával, vízzel 

elkeverve.

LEVENDULA ILLÓOLAJ

A nyugalom olaja, amit használ-
junk a párologtatóban, ha egy kis 
pihenésre vagy stresszmentes re-
laxációra vágyunk. Ha esetleg a vá-
randósság megviseli a bőrünket, és 
viszketést tapasztalunk, keverjük a 
levendula illóolajat a hordozóolaj-
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MOMERT INFRAVÖRÖS 
HOMLOKHŐMÉRŐ

MOST CSAK:

8.990 Ft

MEDEL FLEXO DIGITÁLIS HŐMÉRŐ

MOST CSAK:

690 Ft

TERMÉSZETES SEGÍTSÉG a babaváróknak
ba, és azzal nyugtassuk 
meg a bőrünket. Ez a 
keverék segít a növek-
vő has idején érezhe-
tő kellemetlen érzés 
megszüntetésében is. 
Hordozóolajba elkever-
ve kenhetjük a tarkónk-
ra és a halántékunkra 
is, ezzel is csökkentve a 

fejfájást. 

TEAFA ILLÓOLAJ

Antibakteriális, gomba 
és vírusellenes összetevői segítenek a bőr kihí-
vásainál, de erőteljes háztartási tisztítószert is 
készíthetünk teafa illóolajból pillanatok alatt. A 
téli időszakban bevethető „nagyágyú”, különö-
sen oregánóval együttesen alkalmazva. Illóolaj 
porlasztóba cseppentve javíthatjuk a közösségi 
terek, munkahelyek levegőjének minőségét. A 
kellemes illatélmény eléréséhez keverjük citrom 
vagy narancs illóolajjal.

 
TÖMJÉN ILLÓOLAJ 

Az illóolajok királyának tartják, nem véletlenül. 
Tényleg nagyon sokféleképpen felhasználható, 
testi és lelki síkon is. Tegyünk egy cseppet az 
arckrémünkbe a ránctalanító és bőrmegújító 
hatásáért. Mézben elkeverve erősíti az immun-
rendszert és segít a szervezetünk egyensúlyát 

fenntartani. A tömjén illóolaj hatékony segít-
ség a fizikai közérzet javításában, testünkkel 
együttműködve segít a legkülönfélébb helyze-

tekben leküzdeni a kihívásokat

OREGÁNÓ ILLÓOLAJ

Terápiás céllal kizárólag hígítva és rövid ideig 
alkalmazható. Kutatások igazolják víruselle-
nes hatását és csökkenti a test gyulladásos 
reakcióit. Ha a várandósság alatt is szeret-
nénk erőteljes hatásából profitálni, használ-
juk illóolaj porlasztóban. A finom illat érdeké-
ben kombinálhatjuk citrommal, naranccsal, 

szegfűszeggel.

- rugalmas érzékelővég
- 10 másodperces mérési idő
- gyors, egyszerű és pontos
- extra nagy LCD kijelző
- pontosság +/- 0,1 C
- az utolsó mérést tárolja
- hangjelzés a mérés 
  befejezésekor

MOST CSAK:

1.490 Ft

BABYONO ORRSZÍVÓ
Egyszerűen használható orrszí-
vó. A keletkezett vákuum segít-
ségével könnyen eltávolítható a 
kisgyermek orrából a váladék. 
Anyaga: gumi és műanyag. Új-
szülött kortól használható. 
Cikkszám: 043

Könnyen használható nagy LCD kijelzővel rendelkező 
infravörös hőmérő. 3 másodperc alatt méri le a test-
hőmérsékletet. Mérési tartomány: homlok: 34,0-43°C, 
tárgy: 0-100°C, szobahőmérséklet: 0-50°C. Hangjelzés a 
mérés végén. Automatikusan kikapcsol. Jelzi az alacsony 
energiaszintet. Cikkszám: 1765
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NANIA BELINE 
GYEREKÜLÉS
- 9-36 kg-ig használható  
- a fejtámasz magassága állítható
- huzata levehető és mosható 
- levehető háttámla 
- több színben kapható

FILLIKID TOURER SPORTBABAKOCSI

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

MOST CSAK:

17.990 Ft

- könnyű, stabil babakocsi váz
- kompakt és praktikus, összesen 6,5 kg
- ideális utazáshoz és repüléshez
- extra felfüggesztés
- 5 pontos, párnázott biztonsági öv
- a háttámla folyamatosan állítható
- nagy napellenző, napvédelem UV50 +
- nagyméretű bevásárlókosár

GAMBERRITOS 
TAKARÓ MACIVAL
Puha wellsoft takaró plüss figurá-
val. Mérete: 80x110 cm. Anyagösz-
szetétele: 100% poliészter. Négy 
színben (bézs, kék, rózsaszín, 
szürke) kapható. 

MOST CSAK:

4.690 Ft

MOST CSAK:

39.990 Ft

MOST CSAK:

14.990 Ft



MOST CSAK:

21.990 Ft

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

- 15-36-ig használható
- állítható magasságú fejtámasz
- levehető háttámla és huzat
- használható ülésmagasítóként

MOST CSAK:

12.990 Ft

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

MOST CSAK:

5.990 Ft

DISNEY BEFIX GYEREKÜLÉS

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. január 1-től február 29-ig érvényesek.
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A KISBABA SZÁMÁRA A TESTKÖZELSÉG 
MAGA A SZERETET KIFEJEZÉSE. SIMO-
GATJUK, ÖLELGETJÜK, PUSZILGATJUK, 
DÖGÖNYÖZZÜK, RINGATJUK, HINTÁZ-
TATJUK, FORGATJUK. MINDEN FINOM 
ÉRINTÉS SZÁMÁRA A SZERETET JELE. 

KEZDETBEN EZ A LEGFONTOSABB SZÁ-
MÁRA, HOGY ÉREZZE, HOGY SZERETJÜK. 

NEKÜNK MEG AZ A LEGFONTOSABB, 
HOGY KIFEJEZHESSÜK SZÁMÁRA AZT, 
HOGY SZERETJÜK. NINCS IS NAGYOBB 

ÖRÖM, MINT AMIKOR MOSOLYOGNI, NE-
VETNI LÁTJUK KISBABÁNKAT.

A mozgás számára létkérdés. Ébren szin-
te folyton mozog vagy mozgatja valame-
lyik végtagját. A hadonászó, koordinálat-
lan mozgások mind a teljes, összehangolt 
mozgásra edzik őt. Már magzat korában 
fontos, hogy érezze mit jelent mozogni, mi-
lyen az édesanyja pocakjában mozgatva át-
élni a mozgást. Születése után is lényeges, 
hogy átélhesse a mozgás örömét, mivel 
még nem képes a helyváltoztatásra. 

Az emberi test izomzatát behálózzák az 
idegsejtek százai. Vagyis amikor mozgunk 
akkor stimuláljuk, frissítjük az idegrend-
szert. A mozgás hatására javul a kedély-
állapotunk, a fizikai állapotunk ezáltal az 
egészségünk. 

Szülőként a legfontosabb, hogy gyerme-
künk számára megteremtsük a szabad, 
természetes mozgás lehetőségét, mely az 
egész családnak örömet és egészséget ad. 

A gyermekek ösztönösen érzik ezt, így szin-
te folyton mozognak. Hagyjuk hát, hogy ez 
az ösztön kiteljesedhessen.

KISMAMAKÉNT IS MOZOGJUNK REND-
SZERESEN. EGYRÉSZT A SAJÁT EGÉSZ-
SÉGÜNK, POZITÍV HANGULATUNK 
MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN, MÁSRÉSZT A 
GYERMEKÜNK EGÉSZSÉGE ÉRDEKÉBEN. 
LEHETŐSÉG SZERINT AKTÍVABB MOZ-
GÁSFORMÁT IS IKTASSUNK BE A HETI 
RENDÜNKBE, DE HA CSAK NAPI 20 PERC 
SÉTÁRA JUT IDŐ, MÁR SOKAT TETTÜNK 
MAGUNKÉRT ÉS A MAGZATÉRT.

A hordozás gyönyörűen ötvözi a mozgás és 
a testközelség jótékony hatásait, ezért je-
lent örömet az egész család számára gyer-
mekünk hordozása.

Kósa Kata
nandu-wrap.com

TESTKONTAKTUS ÉS 
A MOZGÁS SZEREPE

a család 
egészségében
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A  s z e r e t e t   ö s s z e k ö t !

Megkötős
hordozókendő

Bébi Csatos 
hordozó

Totyogó Csatos
hordozó

Rugalmas
hordozókendő

Bébi és Totyogó
Mei Tai hordozó

Karikás 
hordozókendő

www.nandu-wrap.com

GAMBERRITOS KIEGÉSZÍTŐ 
SZETT ÚJSZÜLÖTTEKNEK

MOST CSAK:

1.690 Ft

Puha és minőségi ajándékszett újszülötteknek körülbelül 
3 hónapos korig. 56-os méret. Spanyol minőség. Anyaga: 
100% pamut. Cikkszám: 8837 

MAM BITE&RELAX MINI RÁGÓKA 1
Extra kis méretű, 
pehelykönnyű, 
utazáshoz ideális: a 
legkisebbek részére 
ajánlott 2 hónapos 
kortól. Praktikus 
sterilizáló és szállító-
dobozban kapható. 
BPA és BPS mentes.

MOST CSAK:

1.190 Ft

MOST CSAK:

1.190 Ft

3 darabos készlet, tartalma: 
pamut kiscipő, sapka és kesz-
tyű egymással harmonizáló 
színben. 

MAM BITE&RELAX MINI RÁGÓKA 2
Kifejezetten a 
hátsó fogakhoz 
alkalmas. 4 
különböző felü-
leti szerkezettel, 
2-féle anyagból. 
Utazáshoz ideális! 
Sterilizáló- és szál-
lítódobozban. BPA 
és BPS mentes.
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ZOPA SPINFIX 360O-BAN 
FORGATHATÓ GYEREKÜLÉS 

- egy kézzel könnyen összecsukható
- összecsukva megáll a saját lábán
- 5-pontos biztonsági öv
- nagy bevásárlóháló
- 3 pozícióba dönthető háttámla
- újszülött kortól 3 éves korig ajánlott

GRACO MIRAGE SOLO BABAKOCSI

A Zopa Spinfix megfelel az I-Size szabványnak és szü-
letéstől 105 cm-es magasságig, körülbelül 4 éves korig 
használható. 360°-kal elfordítható, így könnyítve meg 
az ülés biztonságos használatát. Elforgatva a kicsik 
könnyebben tudnak ki- és beszállni anélkül, hogy ezzel 
veszélyeztetnék a gyerekülés megfelelő rögzítését. 

Először menetiránynak ellentétesen használható, majd 
a kicsi 15 hónapos kora után megfordítható. A fejtám-

MAGAZIN ÁR:

89.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

29.990 Ft

la magassága és a biztonsá-
gi övek hossza egy kézzel is 
könnyen beállítható. A legna-
gyobb biztonságot az Isofix 
csatlakozás és a támasztóláb 
kombinációja nyújtja.  

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. január 1-től február 29-ig érvényesek.



FILLIKID K2 BUNDAZSÁK 
BABAKOCSIBA

FILLIKID EIGER BUNDAZSÁK 
HORDOZÓBA

MOST CSAK:

119.990 Ft

TARTOZÉKOK: esővédő, adapter, lábzsák, SnugRide bébihordozó, mózeskosár

Újszülött kortól 3 éves korig használható multifunkciós baba-
kocsi. Tartozék bébihordozóval, ami az autóban nyújt bizton-
ságot. Tartozék mózeskosár, ami 6 hónapos korig használható. 

Kívül vízálló, szélálló, belül extra puha bélésű bundazsák. 
Hátoldalán kicsúszásgátló tapadókorongocskákkal. Önál-
lóan nyitható lábrész. A fejrésznél zsinórral összehúzható. 
Középen teljes hosszában cipzárral nyitható. Méret: 100 
x 50 cm.

Kiváló minőségű vastag bundazsák hordozóba, mózesko-
sárba. Kívűl vízálló, szélálló, belül extra puha bélés. Hát-
oldalán kicsúszásgátló tapadókorongocskákkal. Középen 
rejtett cipzár a bundazsák teljes hosszában. A babaülés 
biztonsági öve 5 ponton átfűzhető. A fejrésznél zsinórral 
összehúzható. Lábrésznél nyitható, mely könnyen tisztít-
ható anyagból készült. Középen teljes hosszában cipzárral 
nyitható. Méret: 80 x 45 cm.

- sportrész mindkét irányból feltehető
- egy mozdulattal levehető ülőrész
- háttámlája 3 fokozatban dönthető
- kivételesen nagy bevásárlókosár
- ötpontos biztonsági övvel
- huzata levehető
- kompakt méretűre csukható

MOST CSAK:

9.990 Ft
MOST CSAK:

7.990 Ft



FILLIKID ORTLER 
BUNDAZSÁK
BABAKOCSIBA

MOST CSAK:

4.990 Ft
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BESAFE IZI UP X3 FIX 
GYEREKÜLÉS
Az autó ISOFIX csatlakozóihoz menetiránynak meg-
felelően rögzíthető, a gyermek az autó biztonsági 
övével beköthető az ülésbe. A felesleges övvezetők 
híján a nem megfelelő használat is elkerülhető. A 
fej- és háttámla magassága mindkét oldalról egysze-
rűen állítható. A legmagasabb ülés az azonos cso-
portba tartozók között. Megerősített oldalvédelme 
kiemelkedő biztonságot nyújt a gyermeknek. Az 
ülés két alvóhelyzetbe is dönthető. A forradalmi SIR-

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

UTAZÁS

fejlesztésnek köszönhető-
en ütközéskor az autót ol-
dalról érő hatásra válaszul 
a gyermekülés elfordul, 
így védve meg kis utasát 
a lehetséges sérülésektől.

Vastag univerzális bundazsák ba-
bakocsiba. Kívűl vízálló, szélálló, 
belül extra puha bélés. Hátolda-
lán kicsúszásgátló tapadókoron-
gocskákkal. A babaülés biztonsá-
gi öve 3 és 5 ponton is egyaránt 
átfűzhető. Önállóan nyitható láb-
rész. A fejrésznél zsinórral össze-
húzható. Fényvisszaverő csíkok-
kal. Méret: 100 x 45 cm

Kiváló minőségű bélelt levegőztetőzsák. Belül extra puha 
bélés, mely melegen tartja a gyermeket. Pólyaszerűen 
tépőzározható takaró. Méret: kb. 68-as méretig ajánlott.

BESAFE IZI MODULAR I-SIZE BÁZISTALP
Bázistalp a iZi Go Modular i-Size babahordozóhoz és a iZi Modular i-Size 
üléshez! Az bázistalp az ISOfix pontokhoz csatlakozik, így a gyerekülés ki- és 

MOST CSAK:

59.990 Ft

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

MOST CSAK:

63.990 Ft

a beszerelése minden esetben egy-két mozdulat. Az 
iZi Modular i-Size ülés megfordítása is csak másod-
perceket vesz igénybe. Ha a bázistalp elején zöld jel-
zést látsz, az ülés már rögzítve is van!

MOST CSAK:

13.990 Ft
FILLIKID MACIS LEVEGŐZTETŐZSÁK

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. január 1-től február 29-ig érvényesek.



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

- menetiránynak háttal: 61 - 105 cm,
- menetirány szerint: 88 - 105 cm
- korcsoport: kb. 6 hónapostól 4 éves korig
- szabvány: UN R 129 (i-Size)
- rögzítés: a bázistalpra csatlakoztatva menetirány szerint és    
  menetiránynak háttal is
- bekötési irány: menetirány szerint és menetiránynak háttal

MOST CSAK:

99.990 Ft

AZ IZI MODULAR REND-
SZER EGY INNOVATÍV 
GYEREKÜLÉSCSALÁD 

A BESAFE-TŐL. ÚJSZÜLÖTT 
KORTÓL NÉGYÉVES KORIG 
NYÚJT MAXIMÁLIS VÉDEL-
MET A GYERMEKEKNEK!

A BeSafe iZi Modular rendszer egy ISOfix bázistalpból és egy gyerekülésből 
áll, amelyek megfelelnek az R-129 (i-Size) EU szabványnak. 

A BeSafe iZi Modular i-Size könnyen csatlakoztatható az iZi Modular i-Size 
bázistalphoz. Az egyedülálló mechanizmusnak köszönhetően a lábtér állít-
ható, ha menetiránnyal ellentétesen használod. 

Az iZi Modular i-Size alkalmas rá, hogy kövesse a gyermek növekedését 
az állítható fejtámlával és kivehető deréktámasszal. Az ülés saját bizton-
sági öve mágnessel rögzíthető az ülés széléhez, hogy megkönnyítse a be-
szállást. A dönthetőségnek köszönhetően nagyon kényelmes a gyermek 
számára.

A BeSafe iZi Modular i-Size kiválóan szerepelt a törésteszteken és meg-
felel a kimondottan szigorú R129 rendelet oldalütközési előírásainak is. A 
SIP+ kiegészítővel még tovább növelhető az oldalirányú ütközésekkor a 
gyermek biztonsága.




