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Közösen a babával

Felnőtt és
gyermek
színezők
Receptek

Vásárlási
tanácsok
MI KERÜLJÖN A

a?
baba pelenkázótáskájáb

REKLÁMMAGAZINJA

Kézi mellszívó

Legfőbb
segítség
a szoptatás
alatt

A Philips Avent mellszívókat úgy alkottuk meg, hogy könnyedén és hosszan
legyenek a segítségére, ameddig csak szeretné.
• A puha masszázspárna
gyengéden segíti
a tejáramlást.
• Pihentető testhelyzet
a speciális formatervezésnek
köszönhetően.
• Kompakt, kis súlyú kivitelezés.

További információ: www.philips.hu/avent és a partnerüzleteinkben.
* Egy 2018 decemberében a GemSeek által több mint 8 000, gyermekápolási márkákat használó női vásárló körében végzett online elégedettségi felmérés alapján.

Nr 1 márka
az édesanyák ajánlásával*

Bababoltunkban szeretettel...
Bár amikor ezt a magazint szerkesztjük, még
csak 2020 van, mire Te már a kezedben fogod
tartani, valószínűleg benne leszünk a 2021-es
évben. Őszinték leszünk, 2020 nem volt a kedvenc évünk. Sok kihívást tartogatott számunkra
magánemberként és bababoltosként egyaránt,
amikre nem voltunk felkészülve. A koronavírus
hatásait rendkívül megérezték a kis és közép
vállalkozások Magyarországon, így mi is.
Bababoltunk mindent megtesz azért, hogy a legjobb szolgáltatásokat és termékeket biztosítsa a
kismamák és a kisbabák számára, de most a Te
segítségedre is szükségünk van. Kérünk, hogy
ebben a kihívást jelentő időben válaszd a hazai
vállalkozókat. Mi megígérhetjük, hogy a támogatásodért cserébe minőségi termékeket fogunk a
legjobb áron biztosítani üzletünkben és webáruházunkban.
Bababoltunkban pontosan tudjuk, hogy men�nyire nehéz eligazodni a rengeteg termék között,
így minden segítséget igyekszünk megadni ahhoz, hogy a baba számára a legjobbat tudd biztosítani. Bátran keress minket a magazin hátoldalán lévő elérhetőségeken.
Köszönjük, hogy támogatod a magyar vállalkozásokat!

...várunk Téged és a babádat!
KAPCSOLAT
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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.

CEBA KÖTÖTT TAKARÓ
AJÁNDÉKDOBOZBAN
Tetszetős kötött takaró ajándékdobozban, amely kiváló megoldás lehet a hideg napokra. Kialakításának köszönhetően garantált, hogy nem irritálja a baba finom
bőrét, és lehetővé teszi, hogy lélegezzen. 90x90 cm-es
méretű. 100% pamut.

WOMAR REFLUX BABAPÁRNA
Az ék forma
garantálja
a megfelelő
pozíciót a baba
gerincének, és
megóvja őt a
reflux kényelmetlenségétől.
Anti-allergén.
Jól szellőzik.

MOST CSAK:
MOST CSAK:

8.990 Ft
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OTTHON

4.490 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. január 1-től február 28-ig érvényesek.

BADABULLE ZENÉLŐ
ÉJJELI FÉNY
12 dallamot (10 altatót, 1 természeti
hangot, szívdobogást) játszik le hangerő beállítási lehetőséggel. Külön kapcsolható be a fény, ami csillagos égboltot varázsol. Automatikus dallam vagy
fény kikapcsolása 30 perc elteltével. A
plüss rész kimosható. Működéséhez 3
AAA elem szükséges (nem tartozék).
Cikkszám: B015007

CAM LUSSO HÁLÓS JÁRÓKA
0-15 kg testsúlyig használható tágas hálós
járóka. 4 kapaszkodó gyűrűvel van ellátva.
Párnázott, harapásálló felső keret. A hálóba
nem akad be a baba ujja. A járóka nagyon
könnyen tisztítható egy nedves szivaccsal.
Kompakt méretűre csukható.

MOST CSAK:

7.990 Ft

MOST CSAK:

21.990 Ft

NATTOU SZILIKON
CUMITARTÓ

GAMBERRITOS 3 RÉSZES SZETT
ÚJSZÜLÖTTEKNEK

BPA mentes szilikon
cumitartó, így a baba
cumija mindig elérhető
helyen van. Könnyen
rögzíthető a ruházathoz
a kapocs segítségével.

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

MOST CSAK:

1.790 Ft

3 darabos készlet, tartalma: pamut kiscipő, sapka és kesztyű egymással
harmonizáló színben.

ANGELCARE PELENKATÁROLÓ
Többrétegű, oxigénnel dúsított tárolózsák, mely
tökéletes szagzárást és biztonságos, higiénikus tárolást biztosít. Környezetbarát, négyszer kevesebb
műanyagot használ el, mint más tárolórendszer.
A pelenka bedobásával automatikusan nyílik és záródik a rendszer. Könnyű,
egykezes kezelhetőség.

MOST CSAK:

2.990 Ft

MOST CSAK:

3.990 Ft

INDOWOODS YANIS AJTÓRÁCS
Egy kézzel is nyitható, könnyen zárható. Változtatható nyitási iránya van. Mindkét
irányból nyitásgátlóval rendelkezik. 73 - 81,5 cm széles, és maximum 132,5 cm-ig
bővíthető a külön kapható bővítményekkel.
Elérhető bővítmények:
8,5 cm, 17 cm.

MOST CSAK:

11.490 Ft
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. január 1-től február 28-ig érvényesek.
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A BABÁVAL
BESZORULTATOK A KICSIVEL A
LAKÁSBA? VAGY NEM IGAZÁN VAN
A MOSTANI IDŐSZAKBAN ARRA
LEHETŐSÉGETEK, HOGY KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKAT CSINÁLJATOK A BABÁS BARÁTNŐKKEL?
AKKOR ADUNK NÉHÁNY ÖTLETET
ARRA, HOGY MIVEL IS TUDJÁTOK
ELTÖLTENI EGY KISBABÁVAL A
TÉLI NAPOKAT.
Csináljatok egy közös fotózást
a kicsivel! Ebéd után öltöztesd
fel a babát valami cuki ruhába
és készíts róla mosolygós, alvós
vagy akár huncut képeket. Hidd
el, a rokonok és a barátok imádni
fogják ezeket a megörökített emlékeket.
Készítsd el a baba kéz- és láblenyomatát. Már kaphatóak kifejezetten erre való készletek, amivel
egyszerűen le lehet venni a lenyomatokat, de ha nem szeretnél
erre költeni, akkor az interneten
rengeteg hasznos ötletet találsz
ezzel kapcsolatban.
Táncra fel! Vedd az öledbe a
babát és közösen táncoljatok a
kedvenc zenédre. Hidd el, ő is és
te is élvezni fogjátok ezt a közös
8
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élményt. Ha már nagyobb a
gyerkőc, akkor pedig jöhet a
levegőben forgatás és közös
pörgés, amíg csak bírjátok.
Nincs jobb egy igazi meleg
fürdőnél a téli hónapokban.
Nyugodtan élvezd ki ezt
a babával együtt is. Nem
muszáj megvárni, amíg apa
hazaér, ha úgy érzed, hogy
egy kis elvonulásra lenne
szükségetek, akkor engedj
egy kád meleg vizet és csobbanjatok bele a babával.

TORNÁRA FEL!
A Youtube-on és az interneten jelenleg rengeteg online
babás foglalkozás elérhető,
így bátran használjátok ki

ezeket a lehetőségeket. Ha
pedig nem találsz megfelelőt, akkor válassz olyan mozgásformát (erősítő, jóga),
ahol a kicsit magad mellé
tudod tenni a szőnyegre,
és közösen élvezhetitek az
edzést.
Ha már elég volt az otthonlétből, akkor látogassatok
el egy kisállatboltba. A picik
nagyon szeretik figyelni az
állatokat, így ha most nincs
lehetőség elmenni az állatkertbe, akkor egy állatkereskedés is hosszú időre le
fogja foglalni a babát.
Kimozduláskor figyelj arra,
hogy a kicsik még nem
tudják szabályozni a testük

hőmérsékletét, így könnyen megfázhatnak, de ki is melegedhetnek. Rétegesen öltöztesd, hogy könnyen le tudj róla
venni ruhát, amikor beülteted a gyerekülésbe vagy meleg
helyre érkeztek. Babakocsi esetén mindig tegyél a mózeskosár aljába egy plusz takarót, nehogy alulról fázzon meg a
kicsi. És ne feledkezz meg a sapkáról sem a hidegben.

MARKO 3D FALIDEKOR
Öntapadós
falidekor.

Érdemes a helyi könyvtárnál is érdeklődni, hogy milyen
szolgáltatásaik vannak a kisbabás családok részére. Ha
jelen helyzetben nincs ilyen lehetőség, akkor is utánanézhetsz, hogy milyen otthonról is elérhető programjaik
vannak, mert több helyen van online meseolvasás és kézműves foglalkozásokat is szoktak távban tartani. Rengeteg
színház is készített a járványhelyzet miatt gyerekprogramokat, így a téli hónapokban ezek között is böngészhetsz.

NATTOU SZILIKON RÁGÓKA
Könnyen babakézbe fogható. BPA mentes
biztonságos anyagból.

MOST CSAK:

1.290 Ft

BABYONO TÖBBSZÖR
HASZNÁLHATÓ
HÁLÓS NADRÁG
M-től XXL méretig kapható kényelmes
többször használható hálós nadrág. Szülés után higiénikus, könnyű és puha. 2 db
csomagonként.
Egységár: 395 Ft/
darab. Cikkszám:
503

MOST CSAK:

3.990 Ft

NANIA DREAM ANIMALS ÜLÉSMAGASÍTÓ
25-36 kg-ig terhelhető, kényelmes és anatómiailag
kialakított ülésmagasító. Bármely 3 pontos biztonsági övvel rendelkező személyautóba beszerelhető.
Párnázott és könyöklőkkel ellátott.

MOST CSAK:

4.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. január 1-től február 28-ig érvényesek.

MOST CSAK:

790 Ft

KIKKABOO JÁTSZÓSZŐNYEG
Színes játszószőnyeg csörgővel, rágókával és játékhíddal. Fejleszti a baba látását,
hallását, tapintását és finommotorikus mozgását. Megtanulja megkülönböztetni
a formákat. Kényelmes, puha anyag. Könnyen tisztítható játszószőnyeg. Újszülött
kortól használható.

Pantone 16-4021 TPX (Allure)

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

Pantone 17-1744 TPX (Calypso Coral)

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

MOST CSAK:

9.990 Ft

GAMBERRITOS PLÜSS SZUNDIKENDŐ
A cuki és puha szundikendőt imádni fogják a kicsik. A
különböző anyagok felkeltik a kíváncsiságot. Könnyen
magunkkal vihető. 23 cm magas. 30 fokon mosható.

MOST CSAK:

2.490 Ft
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BABYONO PLÜSS SZUNDIKENDŐ
Nélkülözhetetlen társa lesz a babának, ami segít az elalvásban. Puha, plüss anyagból.
Kímélő programmal mosható.

MOST CSAK:

1.990 Ft

GRACO LOVIN HUG ELEKTROMOS HINTA
HÁLÓZATI CSATLAKOZÓVAL
9 kg-ig használható elektromos babahinta. 2 pozícióba állítható a háttámlája. 6 különböző sebességű ringató funkció. 10 megnyugtató dallamot és 5 különböző természeti hangot játszik állítható hangerővel. Beállítható kikapcsolás időzítővel (10-20-30
perc), kivehető fejszűkítő betéttel és 5 pontos biztonsági övvel. Mozgó játéktartó 3
puha játékkal. Huzata levehető, mosható. Működés: elemmel vagy adapterrel (tartozék).

MOST CSAK:

32.990 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. január 1-től február 28-ig érvényesek.

Tippek a nyugodt alvásért
ÁLLÍTS BE EGY RUTINT

KÉSZÜLJ FEL

mondókákkal és zenével.

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 tedd le a babát aludni rákészülés nélkül. A legjobb 30
perccel hamarabb elkezdeni
az alvásra felkészítést. Ilyenkor már nem ajánlott hangos
játékokat játszani, érdemes
inkább mesét olvasni vagy
nyugtató zenét hallgatni.

NE ADD FEL

NE RINGASD

FOGLALD LE A BABÁT

Kerüld a karodban vagy a babakocsiban történő ringatást
az altatáshoz, mert a csecsemő hamar hozzászokik,
és aztán minden alkalommal
igényelni fogja ezt.

Azért, hogy a baba könnyen
megkülönböztesse az alvásidőt az ébrenléttől, fontos,
hogy ébredés után folyamatosan le legyen foglalva.
Játszatok sokat játékokkal,

KIKKABOO 5 RÉSZES ÁGYNEMŰ
100%-ig prémium minőségű pamut anyagból készült. Öko-Tex minősítéssel rendelkezik. Belső töltete 100% poliészter. 60x120-as és 70x140-es kiságyra
illeszkedik. Levehető cipzáras huzatokat tartalmaz.
EU minőség. Több mintával kapható, a kiegészítőket
az ár nem tartalmazza.
A szett tartalma:
- paplan huzat 100x150 cm
- paplan 100x150 cm
- lepedő 100x150 cm
- kispárna huzat 35x45 cm
- kispárna 35x45 cm

MOST CSAK:

8.990 Ft
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Attól, hogy a baba felébredt,
még bátoríthatod arra, hogy
próbáljon egy picit tovább
szundikálni. Simogasd meg,
folytasd a mese olvasását
vagy kapcsold be a zenélő-forgót, hátha sikerül
újra elaludnia. Ha 45 perc
múlva is ébren van a baba,
akkor hagyjátok az alvást
aznapra, és kezdjetek el játszani vagy valami számára
érdekesebb dolgot csinálni.

Egy kisbaba mosolyában felfedezzük a
pillanat örömét, szemében meglátjuk a
holnap ígéretét, érintésében megérezzük a
szeretet csodáját.
Ismeretlen

KIKKABOO MEMÓRIAHABOS LAPOSFEJŰSÉG ELLENI PÁRNA
Ajánlott már az első otthon töltött naptól. Ergonomikus termék, ami felveszi a baba
fejformáját. Szabad mozgást enged a babának. Bárhol használható: kiságy, babakocsi stb.
Hipoallergén, puha és légáteresztő
szövetből készült. A huzat anyaga:
100% pamut, a töltet: 100% poliuretán hab. Több színben és mintával.

MOST CSAK:

3.490 Ft

FILLIKID JERSEY LEPEDŐ
- 100% pamut jersey alapanyag
- méretre 140x70 cm-es
- rugalmas, a 120x60cm méretű
matracokra is illeszkedik
- ÖKO-Tex tanúsítvánnyal
rendelkezik

MOST CSAK:

2.390 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. január 1-től február 28-ig érvényesek.

FILLIKID ORTLER BUNDAZSÁK
BABAKOCSIBA
Vastag univerzális bundazsák babakocsiba. Kívül vízálló, szélálló,
belül extra puha bélés. Hátoldalán kicsúszásgátló tapadókorongocskákkal. A babaülés biztonsági öve 3 és 5 ponton is egyaránt
átfűzhető. Önállóan nyitható lábrész. A fejrésznél zsinórral ös�szehúzható. Fényvisszaverő csíkokkal. Méret: 100 x 45 cm

MOST CSAK:

11.990 Ft
NANIA BEFIX ANIMALS
GYEREKÜLÉS
- oldalütközés elleni védelemmel
- 15-36 kg-ig használható
- fejtámlája állítható
- szétszedhető ülésmagasítóra
- huzata levehető és mosható
- az autó 3 pontos biztonsági
övével rögzíthető
A német ADAC teszteken
jó minősítéssel vizsgázott.

MOST CSAK:

13.490 Ft
FILLIKID ECO BIG BUNDAZSÁK BABAKOCSIBA
Kiváló minőségű vastag bundazsák babakocsiba. Belül extra puha bélés. Hátoldalán kicsúszásgátló tapadókorongocskákkal. A babaülés biztonsági öve
3 és 5 ponton is egyaránt átfűzhető. Önállóan nyitható
lábrész. A fejrésznél zsinórral összehúzható. Középen teljes hosszában cipzárral nyitható így a baba nem tud bemelegedni ha fűtött helységbe
érünk. Méret: 100 x 55 cm.

MOST CSAK:

6.990 Ft
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. január 1-től február 28-ig érvényesek.

MOST CSAK:

149.990 Ft

Többfunkciós babakocsi

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 tágas 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 biztonsági ülésként az autóban is használható. Nagy bevásárlókosár könnyíti meg a
szülők életét. A szett tartozéka még a pelenkázótáska és a mózeskosár lábtakarója, ami lábzsákként is használható a sportrészen.

KÖNNYED BABÁS
HÉTKÖZNAPOK:

hordozással egyszerű
TERHES MÁR A POCAKOD? MÁR
MEGSZÜLETETT? NEHEZEN
ALSZIK EL? ÖLBE KÉREDZKEDIK,
DE A LAKÁS SEHOGY SEM ÁLL?
NEHÉZKESEN KÖZLEKEDTEK,
UTAZTOK, KIRÁNDULTOK PICI
BABÁVAL? MIT CSINÁLSZ A
PICIVEL, AMÍG A NAGYOBB
TESTVÉRREL FOGLALKOZOL?

ZOPA SPINFIX 360O-BAN ELFORGATHATÓ ÜLÉS
A Zopa Spinfix autósülés megfelel az I-Size szabványnak és születéstől 105
cm-es magasságig, körülbelül 4 éves korig használható. 360°-kal elfordítható, így könnyítve meg az ülés biztonságos használatát. Először menetiránynak ellentétesen használható, majd a kicsi 15 hónapos kora után megfordítható. A fejtámla magassága és a biztonsági övek hossza egy kézzel is
könnyen beállítható. A legnagyobb biztonságot az Isofix csatlakozás és a
támasztóláb kombinációja nyújtja.

MOST CSAK:

79.990 Ft
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. január 1-től február 28-ig érvényesek.

A VÁLASZ EGYSZERŰ:
HORDOZZ TE IS!
EZ MA MÁR NEM KÉRDÉS.
A kisbaba számára a testközelség
maga a szeretet kifejezése. Simogatjuk,
ölelgetjük, puszilgatjuk, dögönyözzük,
ringatjuk, hintáztatjuk, forgatjuk, szívünkön
hordozzuk. Minden finom érintés számára
a szeretet jele. Kezdetben ez a legfontosabb
számára, hogy érezze, hogy szeretjük.
Hozzánk bújva, kényelmes és óvó ölelésben
biztonságban érzi magát, ami a nyugodt
fejlődéséhez szükséges.

A szülők számára a legfontosabb kérdés
a hordozással kapcsolatban, hogy milyen
hordozóeszközt válasszanak. Olyan eszközt
érdemes választani, ami mind a babának,
mind a hordozó szülő igényeinek egyaránt
megfelel.

A szeretet

Megkötős
hordozókendő

Karikás
hordozókendő

Rugalmas
hordozókendő

A baba szempontjából fontos, hogy olyan
eszköz legyen ez, amiben a baba a magzati,
összegömbölyödött testhelyzetéhez
hasonlóan, biztonságosan lehet és kellően
szorosan rá lehet igazítani a hordozót.

A SZÜLŐK SZEMPONTJÁBÓL AZ A
FONTOS, HOGY A KIVÁLASZTOTT
ESZKÖZ KÉNYELMES LEGYEN, AZ
ÉLETVITELÜKNEK ÉS SZOKÁSAIKNAK
MEG TUDJON FELELNI, ILLETVE
SZÉP IS LEGYEN, HOGY SZÍVESEN
VISELJÉK.
Tájékozódj hiteles forrásból, hogy hosszú
ideig segíthessen Benneteket a hordozás!
Lénárt – Kósa Katalin
www.nandu-wrap.com

összeköt!

Bébi Csatos
hordozó

Totyogó Csatos
hordozó

Bébi és Totyogó
Mei Tai hordozó
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ANINA AUTO CLICK SPORTBABAKOCSI
Kiváló minőségű babakocsi,
ami egy gombnyomásra
összecsukja magát. Alumínium vázának köszönhetően kellemesen könnyű és
tervezésének hála kicsire
csukódik össze. Egy sok
hellyel rendelkező, levehető
bevásárlókosár található a
vázra erősítve, amiben minden szükséges dolog elfér. 6
hónapos kortól használható. 3 fokozatban dönthető
háttámlája és bolygósítható
első kerekei, műbőr kapaszkodója és tolókarja van.

FILLIKID DIAMOND
BUNDAZSÁK BABAKOCSIBA
Vastag, univerzális bundazsák babakocsiba
szél- és vízálló poliészter külsővel és belül
extra puha béléssel. Hátoldalán kicsúszásgátló tapadókorongok találhatóak. A babakocsi
biztonsági öve 5 ponton átfűzhető. Önállóan nyitható lábrésze van, míg a fejrésznél
zsinórral összehúzható. Középen egy mozdulattal cipzárral nyitható. Fényvisszaverő csík a lábrészen. Mérete: 100x40 cm.

MOST CSAK:

59.990 Ft
BESAFE PREGNANT MAGZATVÉDŐ ÖV
Autóbaleset esetén egy felnőtt akár 3-5 t erővel csapódhat előre. Mivel a biztonsági övet alaphelyzetben a hasi területen át keresztben
rögzítik, előfordulhat, hogy ütközés alkalmával a kismama 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 gyermekét. Számos autóbalesetben, a Besafe magzatvédő öv nyújtotta különleges rögzítésnek
köszönhetően nem történt sérülés.

MOST CSAK:

9.990 Ft

Orvosok véleménye szerint, már a 2. hónaptól, a várandósság korai szakaszában is eredményesen alkalmazható a magzatvédő öv a
vetélések elkerülése érdekében. A BeSafe magzatvédő öv minimalizálja a kockázatot. A terméket kimondottan azon kismamák részére
tervezték, akik sokat utaznak autóval. A magzatvédő öv használatával a kismamák biztonságosan tudnak közlekedni, és kényelmesen
használhatják a biztonsági övet az áldott állapot ideje alatt. A BeSafe Pregnant magzatvédő öv minősített az ECE R16-os szabványnak
megfelelően.

MOST CSAK:

9.990 Ft
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AZ ÜLÉS, AMI EGYÜTT NŐ A GYEREKKEL

„Amikor még nagyobbra növök,
akkor is biztonságban leszek
a BeSafe ülésben.”

BESAFE IZI UP X3 FIX GYEREKÜLÉS
Az iZi Up ülést nemcsak könnyű beszerelni, de a felesleges övvezetők híján a nem megfelelő használat is
elkerülhető. A gyermek az autó biztonsági övével beköthető az ülésbe.
A fej- és háttámla magassága mindkét oldalról egyszerűen állítható összehangolt működése segítségével. Az
iZi Up X3 Fix az egyik legmagasabb ülés az azonos
csoportba tartozó márkák között.
Megerősített oldalvédelme kiemelkedő biztonságot
nyújt gyermeknek. Az iZi Up ülés két alvóhelyzetbe is
dönthető, melyeket már akár a gyermek is megtehet
önállóan, a fogantyúk segítségével.

MOST CSAK:

59.990 Ft

A forradalmi Side Impact Rotation fejlesztés kiemelkedően magas védelmet biztosít a gyermeknek. Ütközéskor az autót oldalról érő erő hatásra válaszul ez a
gyermekülés elfordul, így védve meg kis utasát a lehetséges sérülésektől.

KORCSOPORT: KB. 4 ÉS 12 ÉV KÖZÖTT - KATEGÓRIA: 2/3 - SÚLYCSOPORT: 15-36 KG

MÓKA ÉS KACAGÁS

Vidám fürdetés szuper termékekkel
Napközben egy kisméretű fürdőszobában még a legkisebb babakád is sokszor útban
lehet, így jó, ha előre kitaláljuk, hogyan is tudjuk majd tárolni. Léteznek nagyon praktikus összecsukható kádak, és az állványok is viszonylag kevés helyet foglalnak el.
Ha a fürdőszoba kicsinek bizonyulna, jó megoldás a babaszobában vagy a nappaliban
elvégezni az esti fürdetési rutint. Ilyenkor nagyobb helyünk is van minden szükséges
eszközt magunkhoz venni, illetve egy helyiségben fürdethetjük és öltöztethetjük a
kisbabánkat, ami megkönnyíti a folyamatot.

Anina összecsukható kád
Összecsukható kád két kihajtható lábbal és leeresztő funkcióval. Praktikusan kicsire összecsukható, nem foglal nagy
helyet tárolás szempontjából. Újszülött kortól ajánlott.

MAGAZIN ÁR:

9.990 Ft

Babyono vízhőmérő

A vízhőmérő könnyen leolvasható, egyszerűen használható, megbízhatóan,
pontosan mér. Biztosítja, hogy babád fürdővize mindig megfelelő hőmérsékletű
legyen, ezáltal biztos élmény legyen a pancsolás! Cikkszám 777

MOST CSAK:

790 Ft
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Badabulle spriccelős fürdőjáték
Újszülött kortól ajánlott 6 darabos állatos fürdőjáték. A kicsi vizet tud velük spriccelni, így
téve igazi mókává a fürdetés idejét. Egységár:
331,6 Ft/darab. Cikkszám: B017006

MOST CSAK:

1.990 Ft

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

MOST CSAK:

4.990 Ft

CAM Baby Bagno babakád
0-12 hónapos korig. 2 csúszásmentes, anatómiai formájú üléssel, az
egyik oldalon fektetve 0-6 hónapos korig, másik oldalon ültetve 6-12
hónapos korig. Szivacs- és szappantartóval, kis zuhanyozó kancsóval,
leeresztődugóval. Stabil tartást biztosító lábakkal.

MOST CSAK:

8.990 Ft

a pelenkázótáskába?
PELENKÁZÁSHOZ
Pelenka – 2 óránként 1 darab és néhány extra

Kisbabák etetéséhez
Cumisüveg-melegítő, ha szükséges

Krém pelenkakiütés ellen

Cumisüveg anyatejjel vagy tápszerrel
(ha szükséges)

Hordozható pelenkázó alátét

Előke

Zsebkendő

Kifogó vagy büfikendő

Törlőkendő (hordozható csomagolásban)
Kézfertőtlenítő

NAGYOBB BABÁK ETETÉSÉHEZ

Tárolózsák a használt pelenkák részére
Egy teljes váltásruha a babának
Egy csere felső a szülő számára, ha baleset adódna
Időjárásnak megfelelő kiegészítők (plusz zokni, sapka stb.)

Általános
Kedvenc játék vagy rágóka
Takaró, amire rá lehet fektetni a babát vagy
a babakocsiban lehet használni
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Ital
Snack (kanál és tál, ha szükséges)
Törlőkendő

SZÜLŐK SZÁMÁRA
Pénztárca
Iratok
Kulcsok

Cumi (ha szükséges)

Telefon

Naptej

Eldobható melltartóbetét (ha szükséges)

Évszaktól függően szúnyogriasztó

Szoptatós takaró (ha szükséges)

HIGIÉNIA

Mellbimbóvédő krém (ha szükséges)

BABYONO
ILLATOSÍTOTT
PELENKATÁROLÓ
ZACSKÓ

CEBA 50X70 CM-ES PELENKÁZÓ LAP
50x70 cm-es PVC bevonatú, könnyen
tisztán tarthat pelenkázólap. Sík kialakítású, pelenkázó szekrényekhez
ajánlott. Több mintával.

Illatos, szagsemlegesítő, használt
pelenka tároló tasak. 100 db-os
kiszerelés, egységár: 9,9 Ft/darab.
Cikkszám: 1052

MOST CSAK:

990 Ft

MOST CSAK:

3.290 Ft

BABYONO SUPREME PELENKÁZÓTÁSKA

GAMBERRITOS
3 DARABOS
PELENKA SZETT
3 darabos színes pelenkaszett.
Mérete 80x80 cm. Anyaga 100%
pamut. Egységár: 796,66 Ft/darab. Cikkszám: 9274

Kiváló minőségű anyagokból készült. Zsebekkel, könnyedén pakolható belső térrel rendelkezik. A leszerelhető oldalsó pánt segítségével
csatlakoztatható babakocsihoz vagy kényelmesen viselhető vállon. Hosszú állítható pántja
van vállpárnával és rövid fogantyúkkal. A fém
lábak védik a táska alját a
szennyeződéstől. Tartozék
pelenkázólappal. Cikkszám:
1509

MOST CSAK:

6.990 Ft

CEBA ÖSSZEHAJTHATÓ PELENKÁZÓLAP
Mérete 60x40 cm-es, 13x29 cm-es összehajtva.
Külseje 100% PVC, belső rétege 100% poliészter.
Kicsi helyen tárolható, méreténél fogva belefér
egy pelenkázótáskába, és akár utazás közben
vagy bevásárlóközpontokban, étteremben is
használható. Több mintával kapható.

MOST CSAK:

2.390 Ft

MOST CSAK:

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

MAM BITE&BRUSH RÁGÓKA
A Bite & Brush rágás közben tisztítja az első fogakat 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:

1.190 Ft

MAM BITE&RELAX MINI RÁGÓKA 2
Kifejezetten a hátsó fogakhoz
alkalmas. 4 különböző felületi
szerkezettel, 2-féle anyagból.
Utazáshoz ideális! Sterilizálóés szállítódobozban. BPA és
BPS mentes.

MOST CSAK:

1.490 Ft

MAM MINI CSIPESZ ÉS
HŰTŐRÁGÓKA
MOST CSAK:

1.190 Ft

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.

Különösen könnyű rágóka vízhűtéssel és csipesszel.
Könnyű és alakja felfelé domborodó, így a kisbabák
is könnyedén meg tudják ragadni és kézben tartani.
BPA és BPS mentes. 2 hónapos kortól.

MOST CSAK:

1.490 Ft

MOST CSAK:

1.490 Ft
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BABYONO NATURAL
NURSING ANTI-COLIC
CUMISÜVEG

BADABULLE COMFORT HOME
AND GO ETETŐSZÉK
Könnyen 3 pozícióba állítható (10 és 14 cm között).
Az első és a hátsó lábak magassága külön állítható. Nagy, levehető, 2 pozícióban állítható étkezőlap.
Könnyen összecsukható és rendkívül kompakt. Kényelmes ülőpárna, amely levehető és mosható.

A Baby Ono cumisüvegek kiváló
minőségű polipropilén anyagból
készülnek. Az etetőfej formája az
anyamellhez hasonlít, ezzel is segítve
a szoptatás folytatását. Nagyon kön�nyen kézrefogható, még a babák által
is. Anti-colic cumisüveg, vagyis segít
megelőzni a hasfájás kialakulását.
BPA mentes kialakítás. Szilikon 0m+
etetőfejjel. Két méretben kapható:
180 ml-es és 260 ml-es.

MOST CSAK:

14.990 Ft
KIKKABOO HŐÉRZÉKELŐS ETETŐKANÁL
Etetőkanál kifejezetten a legkisebb kezekre tervezve. Hajlékony kivitelezés.
Hőérzékelős. 2 darabos kiszerelés. Egységár: 345 Ft/darab

MOST CSAK:

690 Ft
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180 ML-ES CUMISÜVEG

MOST CSAK:

1.390 Ft

260 ML-ES CUMISÜVEG

MOST CSAK:

1.490 Ft
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KUCKÓZÁSRA FEL

Otthoni kikapcsolódás a hideg napokra
FELNŐTT ÉS GYERMEK SZÍNEZŐ
Úgy érzed, hogy kezdesz belefáradni a téli szürkeségbe?
Akkor itt az ideje, hogy egy
kis színt vigyél az életedbe.
Nyomtasd ki a QR kódot beolvasva a nyomtatható felnőtt színezőket (mandalás,
virágos, kávés oldalak) és
kapcsolódj ki egy kis időre.
Kutatások bizonyítják, hogy a
színezés megnyugtat, kikapcsol, ellazít, mégis fejleszti
a koncentrációs képességet
és önuralomra sarkall, ami
egy baba mellett igazán fontos. A kicsikre is gondoltunk,
és a QR kóddal beolvasott
mappában találsz nekik való
kifestő oldalakat is.

2 liter piros szőlőlevelet, 6 darab szegfűszeget és 2 teáskanál fahéjat felteszünk
egy lábasban főni lassú tűzön. Belekarikázunk 1 darab bio narancsot és 2
evőkanál mézet, és jól összemelegítjük
(nem forraljuk), és máris fogyaszthatjuk.

Gyerekbarát forralt “bor”

TÖLTSD LE A QR KÓDDAL

MOMERT DIGITÁLIS MÉRLEG
Könnyű, műanyag babatállal. A babatál levehető, így használható gyerekmérlegként is vagy akár háztartási mérlegként.
- precíziós mérési rendszer
- nagy méretű, könnyen
olvasható LCD kijelző
- automatikus kikapcsolás
- automatikus nullára állás
- tára funkció

MOST CSAK:

13.990 Ft

- elem lemerülésének kijelzése
- mértékegységek: Kg/Lb/St
- osztás: 5 g
- kapacitás: 20 kg
- cikkszám: 6477

KIKKABOO PAMUT
KÉTOLDALAS KÖTÖTT
SHERPA TAKARÓ
75x100 cm-es kétoldalas kötött
sherpa takaró a kicsi számára.

MOST CSAK:

6.990 Ft

FILLIKID
KAPASZKODÓS
WC SZŰKÍTŐ

BABYONO ORRSZÍVÓ

A WC szűkítő segít a gyermekeknek
elsajátítani a wc használatát. Alkalmas
minden univerzális WC-hez. A lekerekített forma kényelmessé teszi a használatot. Puha, kivehető ülőrészének
köszönhetően könnyen tisztítható.
Mérete: 41 x 36,50 cm

Egyszerűen használható orrszívó. A keletkezett vákuum segítségével könnyen eltávolítható a kisgyermek orrából a váladék. Anyaga: gumi és műanyag.
Újszülött kortól használható. Cikkszám: 043

MOST CSAK:

750 Ft

MEDEL NO CONTACT ÉRINTÉS NÉLKÜLI
INFRA HŐMÉRŐ ÉS LÁZMÉRŐ
Multifunkciós érintés nélküli hőmérő, ami nem
csak a test, de a folyadékok és tárgyak hőmérsékletét is képes megmérni. Nagy, háttérvilágítással rendelkező kijelzővel, ami nagy méretben mutatja a hőmérsékletet,
így idősebb emberek számára
is könnyen használható. 1
másodperc alatt mér. Mérés
végén hangjelzést ad, ami éjszakára kikapcsolható. A mért
eredményeket tárolja.

MOST CSAK:

11.990 Ft
MOST CSAK:

3.990 Ft

MEBBY NOSECLEAN ELEMES ORRSZÍVÓ
Hatékony, mégis kíméletes orrszívó. Puha
mosható véggel van ellátva a maximális
higiéniáért. Könnyen használható. Akár 12
dallam lejátszására is alkalmas, hogy
az orrszívás közben szórakoztassa a
babát. Mosható tartálya van.

MOST CSAK:

9.990 Ft
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GRACO SNACK N’ STOW ETETŐSZÉK
EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN KOMPAKT MÉRETŰRE CSUKHATÓ
6 hónapos kortól használható kényelmes
etetőszék. Maximum 15 kg-ig terhelhető.
Mindössze 5,4 kg-os súlyának köszönhetően könnyen mozgatható. Összecsukva
megáll magában. Levehető és 3 pozícióba
állítható tálcája van. 2 helyzetbe állítható lábtámasszal rendelkezik. Ülőrészének
anyaga letörölhető, így könnyen tisztítható.

MOST CSAK:

15.990 Ft

TEJSZAPORÍTÓ KEKSZEK

Megoszlanak a vélemények arról, hogy a tejszaporító kekszek
tényleg működnek-e, de van néhány indokunk arra, hogy miért
is érdemes kipróbálni. Az első, hogy a szoptatás során a kismama folyamatos éhséget érez, így nagy segítséget nyújtanak ezek
a könnyen fogyasztható kekszek. Kettő, tényleg olyan alapanyagokat tartalmaz, ami segítheti a tejtermelődést. Három, finom
és könnyen elkészíthető. Ami egy kisgyermekes anyuka számára
bizony nagyon fontos.

HOZZÁVALÓK KB. 20-22 KEKSZHEZ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 bögre zabpehely
1,5 bögre liszt
5 evőkanál sörélesztő pehely
BÖGRE:
3 evőkanál őrölt lenmag
240 ml, vagyis
½ teáskanál sütőpor
körülbelül egy 2,5
½ teáskanál szódabikarbóna
½ teáskanál fahéj
decis csésze
¼ teáskanál só
12 evőkanál vaj
4 evőkanál kókuszolaj
1,5 bögre nád- vagy barnacukor
1 nagy tojás és 1 tojássárgája
2 teáskanál vaníliakivonat
1,5 bögre étcsokoládé darabokra vágva vagy pötty
Ízlés szerint, ha szeretnénk: 1-2 evőkanál mandulavaj,
édesítetlen kókusz chips, mandula

160 fokra melegítsük elő a sütőt. Egy nagy tálban keverjük össze
a cukor kivételével a száraz hozzávalókat. Elektromos habverő
segítségével keverjük krémesre a vajat és a kókuszolajat. Hozzáadjuk a cukrot és közepes vagy nagy sebességgel habosra verjük
kb. 4-5 perc alatt. Adjuk hozzá a tojást és a tojássárgáját, majd
keverjük kb. 2-3 percig. A vaníliakivonattal együtt addig verjük,
amíg újra össze nem áll. Fokozatosan adjuk hozzá a száraz ös�szetevőket alacsony sebesség mellett. Utolsó lépésként óvatosan
keverjük bele a csokoládét (és az ízlés szerinti kiegészítőket) egy
spatula segítségével. Vizes kézzel formázzunk belőle kekszeket,
és helyezzük egy sütőpapírral bélelt tepsibe. Süssük 10–14 percig, vagy addig, amíg az alja aranyszínű nem lesz. Hagyjuk teljesen kihűlni.
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MOMERT CUMISÜVEG
STERILIZÁLÓ
Mosogatógépben is tisztítható cumisüvegtartó kerettel rendelkezik. 8-10 perc alatt
sterilizálja a cumisüvegeket, és egyszerre 6
cumisüveget is képes sterilizálni és könnyen
tisztítható.
Összegyűjti a gőzből ismét cseppfolyóssá
vált piszkos vizet. Így a sterilizáló rendszerben elkerülhető a szennyezett víz, illetve
vízgőz újbóli
felhasználása.
Cikkszám:
1700

MOST CSAK:

9.990 Ft

BABYONO NATURAL
NURSING ELDOBHATÓ
MELLTERTÓBETÉT
Ultravékony nedvszívó réteg, amely diszkréciót biztosít és a szuperabszorbens gélréteg maximális biztonságot ad. Selymes,
lélegző belső réteg az érzékeny mellbimbó számára. 24 db/csomag. Egységár:
41,25 Ft/darab. Cikkszám: 298/01 fehér és
298/02 fekete.

MOST CSAK:

990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. január 1-től február 28-ig érvényesek.

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

MOST CSAK:

39.990 Ft
KIKKABOO WOODY ETETŐSZÉK
Fából készült trendi, mégis praktikus etetőszék. Maximum 36
kg-ig használható. 5 pontos biztonsági övvel, műanyag tálcával, fa
lábtartóval, csúszásgátló lábakkal és ökobőr üléshuzattal. A tálca 3
pozícióba állítható. Átalakítható kisszékké.

MOST CSAK:

24.990 Ft

KIKKABOO LAPOSFEJŰSÉG
ELLENI PÁRNA

NATTOU LAPIDOU PLÜSS
FOGLALKOZTATÓ JÁTÉK

Ajánlott már az első otthon töltött naptól. Ergonomikus termék, ami felveszi a baba fejformáját. Szabad mozgást enged a babának. Bárhol használható:
kiságy, babakocsi stb. Hipoallergén, puha és légáteresztő szövetből készült. Több színben és mintával
kapható.

Cuki foglalkoztató játék. A hernyó és
a labda részei különböző anyagúak
és változatos hangokat adnak: csörög, zörög, sípol.

MOST CSAK:

2.990 Ft

MOST CSAK:

3.990 Ft

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

MOST CSAK:

24.990 Ft
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GAMBERRITOS PLÜSS
SZUNDIKENDŐ

DISNEY BELINE GYEREKÜLÉS

Színes szundikendő rágókával különböző állatfigurákkal.

MOST CSAK:

2.990 Ft

NATTOU FA-SZILIKON RÁGÓKA
Szilikon és fa rágóka. Kön�nyen megfogható. Szilikon
anyagból és fából készült,
enyhíti a fogzás okozta kellemetlenséget. BPA mentes
biztonságos anyagból.

MOST CSAK:

3.490 Ft

GRACO BOOSTER BASIC
ÜLÉSMAGASÍTÓ
Kiváló minőségű ülésmagasító 15-36 kg súlycsoportra tervezve. Az üléshuzat anyaga biztosítja a
kellemes és kényelmes utazást. A tágas ülőrésznek és a kényelmes kartámasznak köszönhetően a
termék nagyon praktikus. Minden 3-pontos biztonsági övvel felszerelt gépjárműben használható. Pohártartóval felszerelve. Levehető üléshuzat.

MOST CSAK:

7.990 Ft

9-36 kg-ig használható
gyerekülés. A fejtámasz
magassága állítható, a
huzata
levehető és
mosható.
A háttámlája
levehető.

MOST CSAK:

17.490 Ft

ETETÉSI TIPPEK

HOGYAN VÁLASSZUNK CUMISÜVEGET?
A KISBABA ELSŐDLEGES ÉS LEGFONTOSABB TÁPLÁLÉKA AZ ANYATEJ. VAN
AZONBAN, HOGY SZÜKSÉG LEHET NÉMI PÓTLÁSRA AKÁR TEJ, AKÁR TÁPSZER
FORMÁJÁBAN. EHHEZ NAGYON FONTOS, HOGY A LEHETŐ LEGJOBB CUMISÜVEGET
VÁLASSZUK. DE HONNAN TUDHATJUK, HOGY MELYIK A LEGMEGFELELŐBB?
A jó cumisüveg legfontosabb ismérve,
hogy nem zavarja össze a babát, nem ad számára egy könnyebb lehetőséget, mint hogyha az
anyamellből táplálkozna. Ettől szoktak félni az
édesanyák, és emiatt alakult ki egyfajta ellenállás
a cumisüvegekkel szemben. Pedig a jó cumisüveg aranyat ér. Annál is inkább, hiszen az anyának is hatalmas segítség lehet egy-egy éjszakai
etetést átengedni az apának, aki a cumisüveges
táplálás során ízelítőt kaphat abból a belsőséges
élményből, amit a szoptatáskor az édesanya és a
baba átél.
Anyagát tekintve létezik műanyag és üveg
cumisüveg. A műanyagok már mind BPA-mentesek, semmilyen a babára ártalmas anyagot nem tartalmaznak.
Hátrányuk, hogy mosogatáskor
a cumisüvegmosókefe összekarcolhatja, és így hamarabb elhasználódhatnak.
Az üveg cumisüvegek ezzel szemben jobban megőrzik eredeti
állapotukat, hiszen ellenállóbb
anyagból készültek. Ezek viszont
természetesen sérülékenyebbek,
így mindenképpen érdemes többet is beszerezni
belőlük.
Alapvetően egy újszülöttnek négy cumisüveget
ideális vásárolni. Kettőt a tej vagy tápszer pótlásához, kettőt pedig a babavíz vagy babatea
kóstoltatásához. Nem minden újszülött fogadja
el egyből a vizet vagy a teát, de ha időről-időre
megkínáljuk vele, később sem lesz gondunk a
folyadékra való szoktatással.
A legtöbb gyártónak létezik saját eszköze
a hasfájás megelőzésére, megakadályozására.
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Ezek az úgynevezett anti-colic, azaz kólika, hasfájás elleni cumisüvegek. Ezeknek a tisztítása
valamivel időigényesebb, ugyanakkor a működésük is hatékonyabb. Létezik olyan cumisüveg is,
ami kizárólag anyatejes pótláshoz alkalmazható
a különleges kialakítása miatt, és aminél szinte
teljességgel kizárható, hogy később ne fogadja
el az anyamellet a kicsi.
Az előre csomagolt kezdőszettek esetén érdemes megnézni, hogy melyik üvegre milyen lyukméretű etetőcumit csomagoltak a gyártók, mert
általában a nagyobb űrtartalmú üvegre nagyobb
lyukú fejet is tesznek, feltételezve, hogy már
több hónapos babának van rá szüksége.
A legelején mindenképpen ajánlatos kisebb űrtartalmú üveggel
indítani, hiszen nem is tud még a
baba nagyobb mennyiséget elfogyasztani, illetve nekünk is sokkal
könnyebben kézre áll, ügyesebben tudjuk belőle etetni.
Fontos az etetőcumi anyaga is. Ma
már a legtöbb cumisüvegen puha
szilikon fej található, aminek ellenállóbb a kialakítása, mint a régebbi latex verzióké volt. Néhány gyártó még arra is ügyel, hogy
az anya mellbimbójának természetes redőzését
is imitálja egy domborgyűrű segítségével.
Emellett figyelnünk kell a cumi hosszára és
kialakítására is. Ha túl hosszú, elérheti a baba
garattájékát, ami ingerelheti őt. A másik lényeges szempont, hogy válasszunk olyan cumisüveget, aminek a feje kellőképpen nyúlékony és
rugalmas, ami szintén az anyamell természetét
utánozza. Van olyan kialakítású üveg is, amiknek ferde az etetőcumija, ezáltal segíti a babát a
szopizáshoz szükséges ajaktámasz elérésében.

