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Baba árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

BABAVÁRÁS
Kellemes élmény a
tavaszi várandósság

KALANDOZÁS
Tavaszi mókázás
az aprókkal
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Testvér érkezik
a babaszobába
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KEDVES OLVASÓ!

RÖVID ÍZELÍTŐ  
AKTUÁLIS

MAGAZINUNKBÓL:

14. TESTVÉR ÉRKEZIK
A BABASZOBÁBA

6. TAVASZI MÓKÁZÁS
AZ APRÓKKAL

20. FIGYELJ MAGADRA
HORDOZÁS KÖZBEN

26. KELLEMES A
TAVASZI VÁRANDÓSSÁG

30. INNI IS 
TANULNI KELL

Vége van a téli időszaknak, és végre itt az egyik kedvenc 
évszakunk, a tavasz. Elkezd éledni a természet, egyre 
többet süt a nap és már nem kell a hideg miatt otthon ülni 
állandóan a kicsikkel. Nem állítjuk, hogy nem esett jól az 
őszi kalandok után egy kis kuckózás a családdal, de ennyi 
pont elég volt belőle. 

Magazinunk szabadban való olvasgatásához még lehetséges, 
hogy nem lesz elég jó idő, de ebben a számban adunk néhány 
tippet ahhoz, hogyan tudjuk a legélménydúsabbá tenni ezt 
az évszakot a gyerekek számára. Foglalkozunk azzal is, hogy 
a tavaszi várandósság alatt mire érdemes odafigyelni, sőt a 
kirándulások miatt fókuszba tettük a hordozási eszközöket 
és azok használatát is. Mivel több családban is jelenleg 
aktuális téma, így adunk tanácsokat ahhoz is, hogyan 
alakítsuk át a babaszobát a testvér érkezésekor. 

Természetesen nem maradnak ki ebből a számunkból 
sem a minőségi, mégis hihetetlenül kedvező áron kapható 
termékek, amiket több más ajánlattal együtt személyesen is 
meg tudsz nézni bababoltunkban. 

VÁRUNK SZERETETTEL ÜZLETÜNKBEN! 
Elérhetőségeinket megtalálod a magazin hátoldalán!



TAF TOYS TRÓPUSI 
JÁTÉKHÍD 
BABAKOCSIRA ÉS 
MÓZESKOSÁRRA

TAF TOYS AUTÓS 
ZENÉLŐ JÁTÉK 
TÁVIRÁNYÍTÓVAL

TAF TOYS PRINCE 
PINGVIN ZENÉLŐ
ÉJSZAKAI FÉNY 
HANGÉRZÉKELŐVEL
A készüléket klipsszel lehet rögzíteni a 
kiságyon, két magassági lehetőséggel. 
Háromállású kapcsolóval állítható be 
három módba. Altató módban hangér-
zékelő aktiválja a hangokat (fehér zaj: 
vízcsobogás, susogás és eső) 15 percre, 
és a lágy fényt. Szórakoztató módban a 
zenét (4 dal gyermekhangon) és a fényt 
a pingvin hasának megnyomásával vagy 
a rágóka meghúzásával lehet bekap-

MAGAZIN ÁR:

6.990 Ft

csolni. Éjszakai fény 
módban csak a fény 
kapcsolható be tíz 
percre. Cikkszám: 
12275

4 JÁTÉK

Menetiránynak háttal utazó babák 
számára. A zenét és a fényeket a 
baba rúgása és a szülő távirányítója 
aktiválja. Könnyen felszerelhető és ál-
lítható. Elemmel működik, ami nem 
tartozék. Cikkszám: 12285

MAGAZIN ÁR:

5.990 Ft MAGAZIN ÁR:

8.990 Ft

Újdonságok a Taf Toystól!

Kedves játékhíd csörgővel és 
rágókával. Legtöbb babakocsihoz, 
hordozóhoz, pihenőszékhez és mó-
zeskosárhoz illeszkedik. Dőlésszöge 
állítható. Újszülött kortól ajánlott. 
Cikkszám: 12135



SZERETNÉL NYUGODT ÉS CSENDES AUTÓUTAKAT?

TAF TOYS ÉSZAKI 
SARK 4 ÉVSZAK 
JÁTSZÓSZŐNYEG

TAF TOYS MINI 
MOON JÁTÉKCENTER

TAF TOYS ÉSZAKI 
SARK AUTÓS JÁTÉK

A TAF TOYS ZENÉLŐS PINGVINE A BABÁK LEGTÖKÉLETESEBB ÚTITÁRSA AZ 
AUTÓBAN. EGY IGAZI BULIKÖZPONT MENETIRÁNYNAK HÁTTAL ÜLŐ BABÁKNAK. 
A BABA RÚGÁSÁVAL KAPCSOL BE, DE SZÜLŐI TÁVIRÁNYÍTÓVAL IS MŰKÖDTETHE-
TŐ, ÍGY BIZTOS, HOGY MINDIG GARANTÁLT A JÓKEDV AZ UTAZÁSOK SORÁN. 

- a felhajtott oldalak kuckóssá teszik
- sík szőnyeg nagy játszófelülettel
- számos játéklehetőség: babatükör, 
  rágóka, vidám színek és figurák
- kényelmes, puha anyag
- könnyen tisztítható játszószőnyeg
- cikkszám: 12245

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. március 1-től április 30-ig érvényesek.

MAGAZIN ÁR:

9.990 Ft

A kicsi kezeknek is könnyen megfog-
ható, 8 féle játékot tartalmazó játék-
center, amit bárhová magunkkal tu-
dunk vinni. 6 hónapos kortól ajánlott. 
Cikkszám: 12375

Autós foglalkoztató menetiránynak 
háttal utazó babák számára. Spe-
ciális, nagy kontrasztú fekete-fehér 
lábfej-stimuláló párna, gördülő gyön-
gyökkel. Könnyen felszerelhető és ál-
lítható. Cikkszám: 12295

MAGAZIN ÁR:

7.990 Ft
MAGAZIN ÁR:

3.990 Ft



6 AKTUÁLIS

Tavaszi mókázás az aprókkal
MÁRCIUS VAN, KISÜTÖTT A NAP, 
IRÁNY A TERMÉSZET! VÉGRE NEM 
KELL A LAKÁSBAN TÖLTENI A 
NAPOKAT, KI LEHET EGY KICSIT 
SZABADULNI A JÓ LEVEGŐRE. 
NO DE MIVEL TÖLTSÜK AZ IDŐT 
KINT? ÉS HA ÉPP ESIK, MIT CSI-
NÁLJUNK BENT?

Megkérdeztük a gyerkőceinket, mit 
szeretnek legjobban játszani kint, 
kipróbáltuk a benti ötleteinket is raj-
tuk, és határozottan állíthatjuk, hogy 
mindegyik nagyon bejött.

Ha kellemes az idő, sapka, kabát, és 
irány a kert vagy a park! Elő a tricik-
likkel és a kismotorokkal, és mehet 
az idei első nagydíj. Ne felejtsétek 
el a cipővédőt, sok bosszúságtól 
menthet meg. 

Te szereted a bogarakat? Nem? 
Nem baj, a csemetédet nagyon 
fogja érdekelni, hogy a hangyák mit 
cipelnek, úgyhogy nézzétek meg, 
hogyan dolgoznak. 

Mielőtt elindultok otthonról, találjá-
tok ki, milyen virágokat fogtok meg-
számolni útközben: melyik háznál 
milyen virág van, hol nyílik piros tu-
lipán stb. Jó kis verseny lehet belőle 
a tesók között.

És ha már úton vagytok, nézzetek 
körül jól, hátha tudtok gyűjteni egy 
kevés barkát, amiből elkészíthetitek 
a húsvéti asztali díszt.

Ha esik az eső, engedj egy kicsit, 
húzzatok mindannyian esőkabátot 
és gumicsizmát, és menjetek ki a 
pocsolyában ugrálni. 



Egy kis víztől nem lesz bajotok, viszont a gyere-
kek nagyon fogják élvezni. Ne maradjatok soká-
ig, és ne feledkezzetek el utána az átöltözésről 
és egy jó meleg teáról vagy kakaóról.

Kakaózás után jöhetnek a benti mókák: elő a 
barkákkal, mehetnek egy szép vázába, és már 
csak fel kell díszíteni kartonból kivágott, és a 
gyerkőcök által kifestett tojásokkal. 

Amíg készül a barkadísz, megfőhetnek a tojá-
sok, amiket ki lehet festeni vízfestékkel, tempe-

rával, filctollal. A húsvéti dekoráció része legyen 
még a gyerekek rajza. Meséljetek nyuszisat, ők 
pedig rajzolják le. Csak egy hűtőmágnes kell, és 
kész is.

Ha a gyerekeknek túl sok az energiája, neki le-
het esni a tavaszi nagytakarításnak. 

Mindenkinek legyen saját külön feladata, és ha 
minden kész, jöhet valami igazán szuper juta-
lom. Mondjuk egy kis házi almás pite.

- 0-9 kg testsúlyig használható
- 2 pozícióba állítható háttámla
- puha, lélegző huzat
-  puha szűkítőbetét a legkisebbeknek
- állítható naptető 2 levehető játékkal
- 3 sebességű hintáztató
- automata időzítő kapcsoló 
- 5 megnyugtató dallam, 3 természeti hang
- állítható hangerő
- csúszásmentes lábak
- elemmel működik
- hálózati adapter külön vásárolható
- levehető, mosható huzat
- díszdobozban, ajándéknak is tökéletes

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. március 1-től április 30-ig érvényesek.

MAGAZIN ÁR:

27.990 Ft

CAM SONNOLENTO ELEKTROMOS HINTA



Nattou állatkák kiváló minőségű hintázók, melyek nagyon 
puha plüss anyagból készült testtel és biztonsági övekkel 
ellátott üléssel rendelkeznek. 

A hintázó állatok fejlesztik az egyensúlyérzéket és hosszú 
időre szórakozást biztosítanak a kicsiknek. Több figurával 
kapható. 

- 10-36 hónapos gyermekek számára ajánlott
- alapanyag: 100% poliészter
- nagyon puha anyagból készült üléssel
- strapabíró kivitelezés
- mérete: 62 x 32 x 52 cm
- derékövvel
- több figurával

8 JÁTÉK

NATTOU HINTÁZÓ ÁLLATKA

MAGAZIN ÁR:

26.990 Ft

A GYERMEKEK FOLYAMATOSAN IGÉNYLIK A HINTAMOZGÁST CSECSEMŐKORTÓL, MERT AZ KIEMEL-
KEDŐ MÉRTÉKBEN JÁRUL HOZZÁ AZ EGYENSÚLYOZÁS MEGTANULÁSÁHOZ. A HINTÁZÁS ÉLMÉNYE 
OLDJA A BELSŐ FESZÜLTSÉGEKET, ILLETVE KÜLÖNBÖZŐ KUTATÁSOK SZERINT AZOK A GYER-
MEKEK, AKIK CSECSEMŐ- ÉS ISKOLÁSKORBAN SOKAT HINTÁZNAK, KÉSŐBB ÍRNI ÉS OLVASNI IS 
KÖNNYEBBEN TANULNAK MEG.



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. március 1-től április 30-ig érvényesek.

BABYONO ZENÉLŐ FORGÓ

MAGAZIN ÁR:

3.990 Ft

- fa kiságyra és utazóágyra is rögzíthető
- megnyugtató dallam segíti az elalvást
- vidám plüssfigurákkal
- felhúzható zenélő egységgel
- nincs szükség elemre
- több típusban

Kellemes puha tapintású szundikendő. Kiváló 
simogató játék, ami különösen elalváskor se-
gít, vagy egy utazás alkalmával megnyugtatja 
a picit. A plüss figura puha anyagból készült. 
Könnyen kezelhető, mosható bébijáték. Új-
szülött kortól használható. Több figurával 
kapható. 

MAGAZIN ÁR:

7.990 Ft

Cikkszám: 1606

Cikkszám: 626

Cikkszám: 627

Cikkszám: 1614

Cikkszám: 1367

NATTOU PLÜSS 
SZUNDIKENDŐ

• Kedvező árak
• Folyamatos akciók
• Szakértő segítség
• Minőségi kínálat

• Kedves kiszolgálás
• Ingyenes magazinok

A KEDVENC 
BOLTODBAN  

MINDENT
MEGTALÁLSZ!

ELÉRHETŐSÉGÜNKET 
MEGTALÁLOD 

A MAGAZIN 
HÁTOLDALÁN!

Cikkszám: 1371



10 OTTHON

KIKKABOO JUMPER 
BABAUGRÁLÓ JÁTÉKOKKAL
A Kikkaboo babaugrálók a legnagyobb biztonság-
ban tartják a babát, mégis hosszú időre lekötik 
a figyelmét. A babaugráló a játékidőt még izgal-
masabbá teszi, kielégíti a kicsik kíváncsiságát és 
mozgásigényét. 

- 6 hónapos kortól használható
- maximum 12 kg-ig terhelhető
- ajtófélfa fölé rögzíthető
- az üléselem 360°-kal forog
- puha, párnázott ülésegység
- állítható ülésmagasság
- levehető zenei egység fényekkel
- MP3 csatlakozás
- 10-16 cm-es vastagságú falhoz
- egyszerű felszerelés, nincs szükség fúrásra

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%

A pozitív énkép az egyik legtöbb, amit a gyerme-
künk számára meg tudunk adni. Az egészséges 
önbizalommal rendelkező gyerekek szeretve érzik 
magukat és könnyen válnak boldog, kreatív felnőt-
tekké. Hogyan tudjuk ennek a kialakulását segíteni?

Adjunk egyszerű választási lehetőséget (mit kérnek 
reggelire, mit szeretnének felvenni) nekik, hogy 
megtanuljanak a későbbiekben önállóan döntése-
ket hozni.

Legyünk türelmesek, és hagyjuk, hogy a kicsik ma-
guknak oldják meg a feladatokat, ne csináljunk meg 
mindent helyettük. Bátran bízzunk rájuk akár kisebb 
ház körüli teendőket is. Lehetséges, hogy így hosz-
szabb ideig fog tartani például az elkészülés, de 
minél több dolgot tud önállóan végrehajtani a gyer-
mek, annál magabiztosabbnak fogja érezni magát.

Tudassuk velük, hogy senki nem 
tökéletes. Hogy mindenki szokott 
hibázni, és semmi baj nincs ezzel. 
A saját szintjükön meséljünk nekik a 
saját hibáinkról is, és soha ne hason-
lítgassuk őket másokhoz.

POZITÍV ÉNKÉPET,
DE HOGYAN?

MAGAZIN ÁR:

14.990 Ft



MOMERT DIGITÁLIS ÉJSZAKAI 
FÉNY ÉS SZOBAHŐMÉRŐ

MAGAZIN ÁR:

11.990 Ft

Egy kézzel is nyitható. Könnyű 
zárhatóság. Elérhető bővítmények: 
8,5 cm és 17 cm. Változtatha-
tó nyitási irány, mindkét irányból 
nyitásgátlóval ellátva.

INDOWOODS LOLA AJTÓRÁCS

DREWEX KUBA KISÁGY
60 x 120 cm babaágy 2 db kivehető rács-
csal, 3 pozícióban állítható fekvőfelülettel. 
100% fenyőfából készült, a matrac nem 
tartozék.

- éjszakai fény, hőmérsékletnek 
  megfelelő színváltoztatással
- szobahőmérő funkció
- LCD kijelző háttérfénnyel
- kék fény 14 °C alatt, 
  zöld fény 15-20 °C,
  narancs fény 21-26 °C,
  piros fény 27 °C felett
- hőmérési tartomány:
  0 °C~50 °C
- pontosság: +/-1 °C
- micro USB-vel tölthető
  akkumulátor
- gyors és megbízható 
  hőmérsékletmérés
  percek alatt

Cikkszám: 1762

MAGAZIN ÁR:

5.990 Ft

KIKKABOO JUMPER 
BABAUGRÁLÓ
- 6 hónapos kortól használható
- maximum 12 kg-ig terhelhető
- ajtófélfa fölé rögzíthető
- az üléselem 360°-kal forog
- puha, párnázott ülésegység
- állítható ülésmagasság
- 10-16 cm-es vastagságú  
  falhoz
- egyszerű felszerelés, 
  nincs szükség fúrásra

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%

MAGAZIN ÁR:

17.990 Ft
MAGAZIN ÁR:

9.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. március 1-től április 30-ig érvényesek.



12
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. március 1-től április 30-ig érvényesek.

OTTHON

MARKO HABSZIVACS FALIDEKOR SZETT

MAGAZIN ÁR:

2.190 Ft

50X80-AS:

5.990 Ft

- vezeték nélküli légzésfigyelő egy érzékelőlappal
- megnövelt érzékenység: légző-mozgás
  figyelés a matrac teljes felületén
- érzékelőlap érzékenységének szabályozása
- 15 másodperc légző-mozgás kimaradás után előriasztás
- 20 másodperc után akusztikus és vizuális riasztás
- elemről történő működtetés
- gyenge elemfeszültség kijelzés
- babaőrzővel kombinálható

ANGELCARE AC 017 LÉGZÉSFIGYELŐ 
ANGELCARE PELENKATÁROLÓ KUKÁVAL

CEBA MEREV 2 OLDALÚ PELENKÁZÓLAP
PVC bevonatú, könnyen tisztán tartható 
pelenkázólap. 2 hosszanti oldalán peremmel a 
baba biztoságának érdekében. Két méretben és 
több mintával kapható. 

50X70-ES:

4.990 Ft

MOST EGYÜTT:

24.990 Ft

Öntapadós fali dekoráció. Egyszerűen lehet bútorra, falra, illetve üvegre 
ragasztani. Nem tesz kárt a falfestéken, és a tapétán sem. 5 részes szett.

MAGAZIN ÁR:

390 Ft

- öntapadós
- habszivacs
- több figurával

MARKO HABSZIVACS 
FALIDEKOR



Az Angelcare új generációja!

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

Megérkeztek!

AC 517AC 117 AC 017 AC 110

A nyugalom 
jár Önnek!



14
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. március 1-től április 30-ig érvényesek.

OTTHON

Amikor tesó érkezik a gyerekszobába, meg-
szűnik az eddigi „magánbirodalom”, ráadásul 
kisebb-nagyobb átalakításokat is kell eszkö-
zölnünk emiatt. Ilyenkor sok mindent érdemes 
átgondolni. Biztosan lesznek olyan dolgok, me-
lyek még használhatóak, és az újak vásárlásakor 
már rendelkezni fogunk egy csomó tapasztalat-
tal, melyeket hasznosíthatunk.

A szoba átrendezése tekintetében helyzetünk 
lehet bonyolult és egészen egyszerű is. Minden 
bizonnyal nem mindegy, hogy azonos vagy el-
lenkező nemű testvér születésére készülünk és 
hogy mekkora a gyerekszoba alapterülete. El-
képzelhető hogy bútorok szempontjából csak 
egy kiságyra lesz szükség. Ezzel kapcsolatban 

szeretném megjegyezni, hogy inkább a kicsinek 
vegyünk ágyat és ne a nagyobbnak, hiszen őt a 
testvér érkezésével éri elég új, szokatlan inger, 
ne fosszuk meg a jól megszokott, belakott fek-
helyétől is. 

Persze ez az életkorától függően nem mindig 
kivitelezhető, hiszen, ha éppen kinőtte a ba-
baágyat, akkor mindenképpen neki érdemes 
újat választani. Fontosnak tartjuk megemlíteni, 
hogy – bár természetesen vannak örökölhető, 
használtan is megvásárolható termékek – mat-
racot mindig újat vegyünk, főként egészségügyi 
okokból. 

Ha a nagyobbik már szobatiszta, akkor csak visz-

TESTVÉR ÉRKEZIK A BABASZOBÁBA

AZ ELSŐ GYERMEK ÉRKEZÉSE MINDIG KÜLÖNLEGES ÉLMÉNY, AMIT FOKOZOTT KÉSZÜLŐ-
DÉS ÉS TERVEZGETÉS ELŐZ MEG A LEENDŐ SZÜLŐK RÉSZÉRŐL. AMIKOR A MÁSODIK GYER-

MEK SZÜLETÉSÉT VÁRJUK, MÁR A TESTVÉRT IS ÁTJÁRJA EZ AZ IZGALOM. BÁR Ő MINDEN 
BIZONNYAL NEM TUDJA ELKÉPZELNI A LEENDŐ HELYZETET, ÉLETÉBEN ÓRIÁSI VÁLTOZÁS-

NAK FOG SZÁMÍTANI A KICSI ÉRKEZÉSE. 



sza kell szerelni a komódra a pelenkázó toldalékot, és venni egy új 
pelenkázó szivacsot. Előfordulhat, hogy az újszülött ruháinak táro-
lására szükség lesz egy szekrényre is attól függően, hogy koráb-
ban milyen bútorok voltak a szobában. 

Amennyiben annak idején kifejezetten fiús vagy lányos színű búto-
rokkal rendeztük be a szobát – ellenkező nemű testvér érkezésekor 
- minden bizonnyal több átalakításra lesz szükség. 

Érdemes tehát több gyermek tervezése esetén jól előre gondol-
kodni, és semleges színű bútorokkal rendezni be a gyermekszobát 
már az első gyermek érkezése előtt. Vagy olyan bútorcsaládot vá-
lasztani, amely választható színekkel rendelhető és később a szí-
nes elemek lecserélhetőek. Egy natúr színű bebútorozott gyerek-
szobát fel lehet dobni az ágyneműk színével, mintájával, valamint 
falra és bútorokra ragasztható dekorokkal is. 

NAGYON FONTOS! A NAGYOBB TESTVÉRT AZ ELSŐ PERCTŐL 
KEZDVE (AKÁR AMIKOR MÉG CSAK POCAKBAN VAN A TEST-
VÉRE) VONJUK BE A KICSI KÖRÜLI TEENDŐKBE. 

A LEGAPRÓBB DOLGOK IS NAGYON SOKAT SZÁMÍTHATNAK 
NEKI AHHOZ, HOGY BÜSZKE NAGYTESTVÉR VÁLJON BELŐLE 
ÉS SEMMIKÉPP SE ÉREZZE MAGÁT HÁTTÉRBE SZORÍTVA.

Sas Károly

CLIPPASAFE 
ÁLLÍTHATÓ 
MULTIFUNKCIÓS 
ÖNTAPADÓS ZÁR

MAGAZIN ÁR:

990 Ft

Állítható 
multifunkciós zár, 
amely az öntapadós 
csíkokkal könnyen 
felszerelhető. Meg-
akadályozza, hogy 
a gyermek kinyissa 
a szekrényeket, 
fiókokat, hűtőket. 
Cikkszám: 84/2
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BADABULLE CSÚSZÁSGÁTLÓ 
KÁDBA

BADABULLE BABATARTÓ 
KÁDBA

MAGAZIN ÁR:

4.290 Ft

9 kg-ig használható. Ergonomikus kialakítás. Biz-
tosítja a gyerek biztonságos pozícióját fürdés köz-
ben. Könnyen szárad, nem penészedik. Cikkszám: 
B016303

MAGAZIN ÁR:

4.290 Ft

Egyszerűen tisztítható, kényelmes csúszásgátló. Mére-
te: 78 cm, akár két gyermek részére is megfelelő. Cikk-
szám: B023008 és B023012



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. március 1-től április 30-ig érvényesek.

BADABULLE AJTÓRÁCS

MAGAZIN ÁR:

4.590 Ft

BADABULLE CSÚSZÁSGÁTLÓ 
KÁDBA HŐMÉRŐVEL

MAGAZIN ÁR:

14.990 Ft

THERMOBABY AQUABABY 
ÜLŐKE
- magas hát- és kartámla
- mindkét oldalon fül és 
  tapadókorong
- csúszásmentes felület
- 3 játékkal kiegészített
- kerekített formák a 
  biztonságos fürdetés 
  érdekében

MAGAZIN ÁR:

4.290 Ft

Vízhőmérséklet-kijelzővel ellátott csú-
szásgátló kádba. Erős tapadókoron-
gokkal rögzíthető. Méret: 40 x 70 cm. 
Cikkszám: B023007 és B023013

A Badabulle Color Pop biztonsági ajtórács tökéletesen illeszkedik 
minden otthonba. Egyszerűen beállíthatod a rács szélességét, és 
behelyezheted az ajtókeretbe a csavarokkal. A beállítható széles-
ségnek köszönhetően a rács 63 és 103,5 cm közötti keretekre vagy 
nyílásokra illeszkedik. Telepítés után a rács egyetlen kézzel egysze-
rűen nyitható.

- könnyű összeszerelés 
  (akár 7 perc alatt)
- 100% fa fém szerelékekkel
- egy kézzel nyitható
- könnyen szállítható

A rövid, különösen puha, lekerekített 
sörték lehetővé teszik a lepedék gyengéd 
eltávolítását. A nyél ergonómikus kiala-
kítású, nem csúszik. A masszírozófej 
segítségével már az első fog kibújása 
előtt is gyengéden tisztítható a baba 
szája. Egy fogmosástanuló-fogkefét és 
egy első saját fogkefét tartalmaz. Egy-
ségár: 645 Ft/db

MAM LEARN TO BRUSH 
FOGKEFE 2 DARABOS

MAGAZIN ÁR:

1.290 Ft
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BUMPRIDER TESTVÉRFELLÉPŐ

- univerzális testvérfellépő
- könnyen fel- és leszerelhető
- rugalmas felépítés
- maximális terhelés 20 kg
- körülbelül 5 éves korig használható

A Bumprider testvérfellépő a babakocsi hátsó tengelyére szerelhető. A fellépő felülete csúszásmentes anyaggal be-
vont, felfüggesztése pedig kiegyensúlyozott. Úgy fejlesztették ki, hogy bármely babakocsihoz illeszkedjen!

MAGAZIN ÁR:

19.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

2.490 Ft

Az ülésrögzítő használható etetőszékben és babakocsiban is. A 
kantár séta közben gondoskodik a kicsi biztonságáról. 4 éves 
korig használható. Mosható. Cikkszám: 10/D

CLIPPASAFE ÜLÉSRÖGZÍTŐ ÉS KANTÁR



WOMAR KENGURU
3 hónapos kortól 24 hónapos korig, 
illetve 13 kg-ig használható. A baba 
be- és kifelé is nézhet. Belseje 100% 
pamut, a külseje 100% poliészter, 
bélése: poliészter szál.

MAGAZIN ÁR:

7.490 Ft

- 22 kg-ig használható
- könnyen tisztítható műanyag
- puha mosható huzat
- könnyen kezelhető biztonsági csat
- állítható lábtartó és biztonsági öv
- kényelmes és tág ülés
- magasított oldalsó rész
- széles lábvédő rész

BELLELLI B-ONE STANDARD KERÉKPÁRÜLÉS

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. március 1-től április 30-ig érvényesek.

NANIA DREAM
ÜLÉSMAGASÍTÓ

MAGAZIN ÁR:

4.190 Ft

CLIPPASAFE KENGURU
- kiemelkedő kényelmet 
  és támasztást biztosít
- széles pántokkal kényelmes 
  hordozási élményt ad
- 2 hordozási pozícióban használható
- kényelmesen állítható
- mosógépben mosható
- újszülött kortól
- maximális súly: 9 kg
- cikkszám: 60

MAGAZIN ÁR:

9.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

13.990 Ft

- 15-36 kg-ig használható
- huzata levehető és mosható



20
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. március 1-től április 30-ig érvényesek.

UTAZÁS

Ilyenkor tavasszal egyre több kisgyermekes család kirándul, 
amihez nagy segítség a szülők számára a hordozás. Hosz-
szabb távon és apukáknak a derékpántos, egyszerűbben 
használható hordozók az igazi ászok. Extra kényelmesek 
és még egy nagyobb súlyú gyermeket is akár több órán át 
tudunk könnyen hordozni. A mai tapasztalatok azonban azt 
mutatják, hogy nem csak a hosszabb sétákra vagy kirándu-
lásokra érdemes derékpántos eszközöket választani. Sok nő 
és sok férfi szenved gerinc menti kisebb-nagyobb problé-
mákkal, fájdalmakkal. Ha tudjuk, hogy van ilyen jellegű prob-
lémánk, akkor ennek megfelelően válasszunk olyan hordo-
zóeszközt, amivel kicsit vagy egyáltalán nem terheljük az 
érzékeny területet. Illetve nagyon fontos, hogy foglalkozzunk 
az érintett terület gyógyításával, tornáztatásával, kezelésével, 
hiszen évekig számít gyermekünk arra, hogy felvesszük őt. 
Figyeljünk a fokozatosságra, ha érzékeny a hátunk. Számol-
junk a baba növekvő súlyával, tervezzük a mielőbbi háton 
hordozást és keressünk alternatív megoldásokat a babával 
való közlekedéshez. 

MILYEN DERÉKPÁNTOS ESZKÖZÖK LÉTEZNEK?

A Mei Tai típusú hordozóeszközök jól ötvözik a kendők 
ölelősségét a csatosok kényelmével. A  párnázott derék és 
vállpántjait kell kötni, hogy megfelelően tudjuk a gyermek-
re igazítani. A csatos hordozóeszközök nagyon praktikusak, 
gyorsak, extra kényelmesek és nem lógnak a földre se felvé-
telük közben, se használaton kívül, derékra csatolva. Ezekből 
az eszközökből létezik bébi és totyogó méret, hogy a kicsik 
és a nagyobbak is biztonságosan és kényelmesen lehesse-

DISNEY BELINE 
GYEREKÜLÉS
- 9-36 kg-ig használható  
- a fejtámasz magassága állítható
- huzata levehető és mosható 
- levehető háttámla 
- több színben kapható

nek a hordozóban. Természetesen, 
ha a különböző típusú hordozóken-
dők közül választanak a szülők esz-
közt, jól választanak, ha számukra 
szimpatikus és kényelmes megol-
dást nyújt a kendő.

Figyelj magadra, hogy figyelhess a 
babádra! 

Kósa Kata, nandu-wrap.com

hordozás közben!
FIGYELJ MAGADRA IS

MAGAZIN ÁR:

15.990 Ft



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

NANIA COSMO ANIMALS 
GYEREKÜLÉS

MAGAZIN ÁR:

18.990 Ft

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

NANIA BEFIX ANIMALS 
GYEREKÜLÉS

MAGAZIN ÁR:

11.990 Ft

- 15-36-ig használható
- állítható magasságú fejtámasz
- levehető háttámla
- levehető huzat
- használható ülésmagasítóként
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GRACO JUNIOR MAXI GYEREKÜLÉS

MAGAZIN ÁR:

15.990 Ft

- 15-36 kg-ig használható gyerekülés
- fejtámaszba épített övvezető
- állítható fejtámasz 
- a háttámla 2 állásba dönthető
- állítható magasságú kartámasz
- visszahajtható pohártartó az ülés mindkét oldalán
- a háttámla eltávolítása után 
  ülésmagasítóként használható

BESAFE PREGNANT IZI FIX MAGZATVÉDŐ ÖV ISOFIX CSATLAKOZÁSSAL

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

- 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

FILLIKID LORD SPORTBABAKOCSI

Egy esetleges ütközés során a magzatvédő öv haszná-
lata nélkül a biztonsági öv súlyos sérüléseket okozhat. 
Az első üléseken a csattal ellátott hevedert használva 
rögzítheted a magzatvédő övet. A hátsó ülésen a gyer-
mekülésekhez hasonlóan a két csatlakozó segítségével 
közvetlenül az alvázhoz csatlakoztathatod a magzatvédő 
övet. A BeSafe Pregnant az egyetlen olyan magzatvédő 
öv a magyar piacon, mely a biztonsági övekre vonatkozó 
szabvány az UN ECE R16 előírásainak megfelelt.

MAGAZIN ÁR:

11.990 Ft



MAGAZIN ÁR:

99.990 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. március 1-től április 30-ig érvényesek.

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

- Súlycsoport: 9-18 kg 
- Irány: Menetirány  
  szerint beköthető 
- Megfelel az ECE  
  R4404 szabványnak 
- Bekötés: ISOfix  
  karokkal vagy az autó  
  3 pontos övével

1. Fejvédő EPS hab felhasználásával. A fejvédő magassága egy    
  mozdulattal állítható. A vállövek követik a fejvédőt, és  

  beállnak a 8 lehetséges magasságból a megfelelőbe. 
2. Oldalvédelem a fejnek és nyaknak egyaránt. 
3. Mágneses övrendszer, amely az ülés szélén  

 tartja az öveket, így nagyon megkönnyíti a  
gyermek ki- vagy beszállását a gyerekülésbe. 

4. Elcsavarodás elleni támasztóláb. Megvédi a  
gyermeket a hátulról érkező behatások ellen. 

TULAJDONSÁGOK: 
beépített támasztóláb, ötpontos 

biztonsági öv, központi övfeszítő, ál-
lítható magasságú vállövek, 5 pozíci-
óba dönthető, légáteresztő háttámla, 

levehető és mosható huzat
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CLIPPASAFE HÁTITÁSKA 
LEVEHETŐ KANTÁRRAL

Az innovatív babahordozó a kényelem és sokoldalúság révén biztosítja a 
teljeskörű babahordozási élményt. A Nemzetközi Csípődiszplázia Intézet 
ajánlásával megkapta az „egészséges csípő” védjegyet. 3,5 kg-tól 15 kg-ig hasz-
nálható vagy akár tovább is. Minden hordozási helyzetben ideális, elősegíti az 
egészséges gerincfejlődést csecsemőkortól kisgyermekkorig. A széles derék-
támasz egy teljesen új szintre emeli a kényelmet! A rendkívüli módon kipár-

CLEVAMAMA ERGONÓMIKUS 
5 POZÍCIÓS BABAHORDOZÓ

názott vállpántok két irányba állíthatók a 
tökéletesen testre szabható illeszkedéshez 
és a háton keresztben megkötve is visel-
hetők. 15 kg-ig vagy afelett is használható 

önállóan, ültető pozícióban, 
azokban a helyzetekben, ami-
kor a babakocsi egyszerűen 
nem megfelelő. A ClevaMama 
ergonomikus 5 pozíciós ba-
bahordozó tökéletes útitárs. 

Pozíciók: 1. Elöl befelé 
néző hordozás. 2. Elöl 
kifelé néző hordozás. 
3. Háton hordozás. 4. 
Oldalt hordozás. 5. Ül-
tető pozíció.

Az utazóágy rendkívül könnyen felál-
lítható vagy kompakt méretűvé ösz-
szecsukva hordozható.

ZOPA CAMPING KEREKES UTAZÓÁGY

- fékezhető kerekek
- oldalzseb
- hordozótáska
- cipzárral nyitható
  elülső rész
- matraccal
- maximális súly: 20 kg

Praktikus megoldás a gyermek elka-
landozásának megelőzésére, hiszen 
táskaként és a rácsatolható kantár-
nak köszönhetően gyermekhámként 
is használható egyben. Állítható szí-
jakkal rendelkezik, így 1 éves kortól 
akár 4 éves korig használható. A 
táska mérete kb. 22 cm.

MAGAZIN ÁR:

5.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

15.990 Ft

KÉNYELEM    KALAND    BIZTONSÁG

MAGAZIN ÁR:

29.690 Ft



MAGAZIN ÁR:

39.990 Ft

CAM QUANTICO ISOFIX BIZTONSÁGI GYEREKÜLÉS
- 15-36 kg-ig használható
- oldalvédelem a fej számára
- állítható magasságú fejtámla 
  beépített övvezetővel
- állítható háttámla
- italtartó
- huzata levehető és mosható
- az autó 3 pontos biztonsági  
  övével és az Easy Fix  
  csatlakozókkal rögzíthető
  kizárólag menetirány szerint

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. március 1-től április 30-ig érvényesek.

Könnyű (5,9 kg) fémvázas babakocsi különálló 
tolókarokkal, 2 pozíciós háttámlával, levehető 
kapaszkodóval. Dupla kerekekkel, hátul köz-
ponti fékkel, elöl bolygókerékkel. 107 cm-esre 
csukható. 6-36 hónapos kor közt ajánlott. Tar-
tozékok: 5 pontos öv, naptető, bevásárlókosár.

CAM AGILE  SPORTBABAKOCSI

MAGAZIN ÁR:

19.990 Ft

Széles árukínálatunkban 
biztos, hogy megtalálod a 
Neked a leginkább szüksé-
ges babatermékeket. 

Ha kérdésed lenne, akkor 
kedves eladóink minden-
ben készségesen segíte-
nek. 

Nem kell aggódnod az 
árak miatt sem, 
hisz folyamato-
san akciókat is ta-
lálsz üzletünkben!

SZAKÉRTŐI 
SEGÍTSÉG
BOLTUNKBAN
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KELLEMES ÉLMÉNY
a tavaszi várandósság

Végre a jó idő miatt többet 
ki tudunk mozdulni a lakás-
ból, és fel tudunk töltekezni 
a hideg hónapokban annyira 
nélkülözött napsütésből. 

Érdemes kihasználni a friss 
levegőt, és nagyokat sétál-
ni vagy akár kint mozogni. 
Mindenképpen ügyeljünk 
arra, hogy ne a várandósság 

ideje alatt kezdjünk el komo-
lyabban edzeni, és mindig 
egyeztessünk az orvosunkkal 
azzal kapcsolatban, hogy mi-
lyen mozgásformákat ajánl az 

AZ EGYRE MELEGEDŐ IDŐBEN KELLEMESEBB ÉLMÉNNYÉ VÁLIK A VÁRANDÓSSÁG. NEM 
KELL TÖBB RÉTEGET MAGUNKRA VENNI, OLYAN TÉLI KABÁTOT HORDANI, AMI 1 HÓNAP 
ALATT KICSI LEHET ÉS FOLYAMATOSAN ATTÓL FÉLNI, HOGY A POCAKUNKKAL ELESÜNK 
A TÉLI CSÚSZÓS UTAKON. DE A TAVASZI BABAVÁRÁS NEM CSAK EZEK HIÁNYA MIATT 

LEHET ÉLVEZETES. 



MOMERT DIGITÁLIS MÉRLEG 
- precíziós mérési rendszer
- automatikus nullára 
  állás és tára funkció
- nagy méretű LCD kijelző
- automatikus kikapcsolás
- elem lemerülésének kijelzése
- mértékegységek: Kg/Lb/St
- osztás: 10 g, kapacitás: 20 kg
- cikkszám: 6425

MAGAZIN ÁR:

13.990 Ft

LANSINOH 2 FÁZISÚ KÉZI MELLSZÍVÓ
JAPÁN TECHNOLÓGIA, KÉT VÁLASZTHATÓ FÁZISSAL: 

1. Stimuláló fázis - kis szívó erejű, rövid, gyors szívás, beindítja 
a tejadó reflexet. 
2. Fejő fázis – lassabb, mélyebb, ürítő szívások a maximális 
tejleadás érdekében.
ComfortFit™ szívófej, puha, pontosan illeszkedik, ezért 
hatékonyabb. Nagyobb méretű szívótölcsér és alkatrészek is 
vásárolhatók. Közvetlenül a Lansinoh anyatejtároló zacskóba 
vagy a cumisüvegbe fejhet, amelynek természetes hullámvonalú 
etetőcumija segít fenntartani a bevált szoptatási módot. 

STIMULÁLÓ ÉS FEJŐ MÓD A NAGYOBB TEJLEADÁSÉRT!

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. március 1-től április 30-ig érvényesek.

MAGAZIN ÁR:

13.990 Ft

adott trimeszterre. 

Ha engedi a futást, figyeljünk 
oda, hogy ne menjünk egyenet-
len terepre és mindig jól legyen 
bekötve a cipőfűzőnk. 

A friss levegő segít az első tri-
meszterben a hányingerek le-
küzdésében is. Ha kellően me-
leg van, akkor bátran aludjunk  
résnyira nyitott ablak mellett. 
Amennyiben viszont már az utol-
só trimeszterben járunk, a késő 
tavaszi és kora nyári időszak iga-
zán élvezetes lesz a kicsivel közös 
első napok megéléséhez. Nem 
lesz se túl hideg, se túl meleg a 
lakásban, amikor már hazavisz-
szük, így legalább ezért nem kell 
aggódnunk.  

Tavasszal sokkal könnyebb oda-
figyelni az egészséges étkezésre, 
mint télen. Rengeteg friss gyü-
mölcs és zöldség kapható már 
ilyenkor, amikből színes és finom 
fogásokat tudunk készíteni. És 
bár a tavaszi babavárás során 
már nem kell félni az influenzától, 
ilyenkor is érdemes odafigyelni a 
megfelelő vitaminbevitelre. 

Plusz egy ötlet!
A tavaszi időjárás tökéletes lehe-
tőséget ad arra, hogy fát ültes-
sünk a születendő babánk szá-
mára. Milyen jobb módja lehet 
annak, hogy megörökítsük ezt a 
csodálatos időszakot, mint hogy 
teszünk egy kicsit a bolygó élhe-
tőbbé tételében a számára? Sőt, 
ez a kis facsemete a gyermekünk-
kel együtt és egyszerre fog cse-
peredni.  
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260 ML:

1.390 Ft

BABYONO NATURAL 
NURSING CUMISÜVEG

180 ML:

1.290 Ft

BABYONO NATURAL NURSING 
SZILIKON ANTI-COLIC ETETŐCUMI

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. március 1-től április 30-ig érvényesek.

- formája az anyamellhez hasonlít, 
  ezzel segítve a szoptatás folytatását
- BPA mentes, szilikon etetőfej
- 2 darabos, egységár: 445 Ft/db
Cikkszám:
1452: újszülött kortól
1453: 3 hónapos kortól
1454: 6 hónapos kortól
1455: gyors folyású 6 hónapos kortól

BABYONO SZÉLES 
NYAKÚ CUMISÜVEG

240 ML-ES:

1.090 Ft
120 ML-ES:

990 Ft

AJÁNLOTT FOGY.  ÁR:

11.990 Ft

A My Forest étkezőszék könnyen kompakt 
méretűre csukható. Az ülés alkalmazkodik 
a gyermek növekedéséhez. 9 hónapos kor-
tól használható. 3 pontos biztonsági övvel 
rendelkezik. Pohártartóval. Egyszerűen 
tisztítható. Széles és kényelmes lábtartóval.

KIKKABOO MY FOREST ETETŐSZÉK

Formája az anya-
mellhez hasonlít, 
ezzel is segítve a 
szoptatás folytatá-
sát. Nagyon köny-
nyen kézrefogható, 
még a babák által 
is. Anti-colic cu-
misüveg, vagyis 
segít megelőzni a 
hasfájás kialaku-
lását. BPA mentes 
műanyag. Szilikon 
újszülött etetőfejjel 
van ellátva. Cikk-
szám: 1450 és 1451

- magas minőségű polipropilén anyagból
- a 053-as cikkszámú kézi mellszívóval 
  kompatibilis
- BPA-mentes, átlátszó, könnyű cumisüveg
- 0m+-os etetőcumit tartalmaz
- cikkszám: 402 és 403

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%

MAGAZIN ÁR:

890 Ft



Odsávačky

Etetés

AirFree

Ne legyen levegővel telítve az etetőcumi,  
amit gyermekének kínál.  
Csökkentse az etetési problémákat. 

Vízszintes helyzet esetén is tejjel teli marad az 
etetőcumi. Lehetővé teszi a függőleges etetési  
helyzetet.

Úgy tervezték, hogy csökkentse az etetési  
problémákat: hasfájást, puffadást, refluxot.

Klinikailag bizonyítottan csökkenti a hasfájást.

A tejet 
benntartja,  
csak a 
levegőt 
vezeti el

1A decemberi GemSeek online elégedettségi felmérése alapján, több mint 9.000 nő, babaápolási márkák és termékek felhasználóinak részvételével. 2Az 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 és reflux - kezelésében. 3Két hetes korban a Philips Avent cumisüvegből etetett csecsemők esetében jelentősebben kevesebb hasfájós 
panasz jelentkezett és kevesebb nyűgösség volt tapasztalható, mint a normál cumisüveget használóknál.

Nr.1 
márka

Az édesanyák 
ajánlásával1

A Philips Avent termékek megvásárolhatók a kiemelt babaüzletekben. 

Új
Klinikailag 

bizonyítottan 
csökkenti a 
hasfájást3

mama_a_ja_lahev_anti-colic_airfree_A5.indd   1 21.1.2019   13:22:58
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AZ ELSŐ LÉPÉS MINDIG A PUHA, 
SZILIKONCSŐRÖS ITATÓPOHÁR LEGYEN. A 
PUHA CSŐR EGÉSZEN BIZTOSAN NEM BÁNT-
JA, NEM IRRITÁLJA A FOGZÁSTÓL AMÚGY IS 
DUZZADT, ÉRZÉKENY BABAÍNYT. 

Nem kell félni a balesetektől sem, mert ezek a 
poharak olyan szeleppel vannak ellátva, ami 
csak akkor engedi át a folyadékot, ha a baba 
megszívja. Előfordulhat, hogy 1-2 csepp átszivá-
rog, de nem kell aggódni, a baba nem fogja a 
nyakába önteni az italát.

Ha már nincs szükség a puha csőrre, vagy azt 
látjuk, hogy a baba már elrágcsálja a szilikont, 
nyugodtan lehet váltani kemény csőrű pohárra. 
Ezeket általában 9 hónapos kortól ajánlják, már 
egy kicsivel nagyobb űrtartalommal. 

A SZOPÁSI REFLEX A SZÜLETÉS PILLANATÁTÓL BIZTOSÍTJA AZT, HOGY A BABÁK ENNI TUDJA-
NAK. MINDEGY, HOGY AZ ANYAMELLBŐL VAGY CUMISÜVEGBŐL JUTNAK TÁPLÁLÉKHOZ, ŐK 
ÖSZTÖNBŐL TUDJÁK, HOGY KELL ENNI. AMÍG AZ ITATÁST IS CUMISÜVEGBŐL OLDJUK MEG, 
NINCS SEMMI KÜLÖNBSÉG, VISZONT 6 HÓNAPOS KORTÓL MÁR BE LEHET VEZETNI AZ ITATÓ- 

VAGY TANULÓPOHÁRBÓL VALÓ IVÁST.

INNI IS TANULNI KELL

Nagyobbaknál már lehet választani a sportku-
lacs és a szívószálas kulacs között. Ezekben már 
nincs szelep, de zárható a kupakja, így a kiöm-
lést el lehet kerülni, viszont ilyenkor már meg 
lehet tanítani a gyerkőcöt, hogyan tegye le a 
kulacsát úgy, hogy ne ömöljön ki az innivalója.

Az itatópoharak után következik a hagyomá-
nyos pohárból ivás. Van, aki már az újszülöttet 
is ebből itatja, ami előny, mert hamar megta-
nulja, viszont mindig mellette kell lenni, hiszen 
ebből könnyen kiborul minden itóka. Ha pohár-
ból kapja a gyerkőc az italát, válasszunk kisebb 
méretű poharat, és csak harmadig, félig töltsük 
folyadékkal. A nyári melegben, amikor még fon-
tosabb a folyadékbevitel, könnyen rá lehet ven-
ni a gyerekeket az ivásra, ha a pohárba színes, 
vidám szívószálakat is teszünk. De fontos, hogy 
mindig környezetbarát, újrahasználható típust 
válasszunk a bolygó megóvása érdekében.
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LANSINOH 2 FÁZISÚ KOMPAKT 
ELEKTROMOS  MELLSZÍVÓ

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. március 1-től április 30-ig érvényesek.

Elegáns, mégis kényelmes szoptatós 
melltartó. Speciális technológiával 
készül Skin Protect szálakból. A po-
zitív ezüst ion tartalma (AG+) segít 
az allergia kialakulásának elkerü-
lésében, ugyanakkor magas szintű 
légáteresztést, hatékony nedvesség-
elvezetést és természetes testhő-
mérsékletet biztosít. Nincs bőrirri-
tációt okozó varrás vagy merevítés 
benne. Az egy kézzel kioldható 
kapocs megkönnyíti a használatot. 
Méretek: B-70/75-től F-80/85-ig

MAGAZIN ÁR:

4.990 Ft

EGYEDÜLÁLLÓAN POWER BANKKAL IS HASZNÁLHATÓ! 
NINCS SZÜKSÉG ELEMEKRE! HORDOZHATÓ, PILLEKÖNY-
NYŰ, NAGYON HALK ÉS ELFÉR 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.

MAGAZIN ÁR:

35.990 Ft

ISMERD MEG A KÍNÁLATOT ÉS MINDENKÉPPEN KÉRD KI TANÁCSADÓ VAGY SZAKELADÓ SE-
GÍTSÉGÉT. A MELLSZÍVÓ KIVÁLASZTÁSA NEM EGYSZERŰ FELADAT, ÍGY MINDENKÉPPEN ÉR-
DEMES OLYAN HELYEN MEGVÁSÁROLNOD A KÉSZÜLÉKET, AHOL SEGÍTENEK A TE IGÉNYEID 
ALAPJÁN TERMÉKEKET AJÁNLANI. 

Amennyiben gyakori, akár napi többszöri használatra veszed a mellszívót, abban az esetben az 
elektromos mellszívó megfelelőbb választás lehet. Ha csak esetenként van szükséged a készülésre, 
akkor a kézi típus a neked való. Mindenképpen győződj meg arról, hogy milyen alkatrészellátás 
biztosított a kiválasztott mellszívóhoz. Hisz ez a termék akár több gyermeket is kiszolgálhat, ha meg-
felelően vannak a kisebb, sterilizálható alkatrészek cserélve és karbantartva. 

Mellműtét után lévő anyukák számára a vásárlás helyett inkább a kórházi mellszívók kölcsönzését 
ajánljuk, mert előfordulhat, hogy esetükben nagyobb szívóerőre lesz szükség a tejtermelés bein-
dulásához.

HOGYAN TALÁLD MEG A HOZZÁD ILLŐ MELLSZÍVÓT?

BABYONO SZOPTATÓ 
MELLTARTÓ



mindenütt, ahol csak baba van

16.990 Ft
MAGAZIN ÁR:

22.990 Ft
MAGAZIN ÁR:

Glacier 

GÉPBEN
MOSHATÓ

A huzat és a párna is mosható!

Wild Flowers

Ringtone

Peaceful Jungle

BOPPY®  TELJES TEST PÁRNA
Fizioterapeutákkal fejlesztve. Támasztópárna 
a fejbúbtól a lábujjakig. Totális kényelem a 
gerinc számára, így a teljes testnek is. 
Tépózárral szétszedhetó 3 részból áll. A huzat 
és a párna is mosható, a huzat levehetó. 
 

BOPPY®  COMFYFIT csatos hordozókendó
A lábaknak „M" pozíció, 
a hátnak "C" görbület. 
Természetes öleló helyzet. 
Csak szüló felé nézó 
irányban használható. 
Megfeleló súlyelosztás 
a szüló hátán. Cipzáras 
oldalzseb a kulcsnak, 
telefonnak. 
Mosógépben mosható. 
A Nemzetközi 
CSÍPÓDISZPLÁZIA INTÉZET 
ajánlásával. 
0 -15 kg, 0 hó - 3,5 év
 
 

BOPPY®   SZOPTATÓS PÁRNA 
Egy jól megformált szoptatós párna biztonságos 
támasz, miközben megfeleló magasságban van
a csecsemó a szoptatáskor és enyhíti az anya 
hasára nehezedó nyomást. Sok színben kapható.

Szoptatáskor támasztópárna 
Hason fekvéshez kényelmi párna

Gyengéd ölelópárna
Ülést segító párna

Ladybug Lane

14.990 Ft
MAGAZIN ÁR:

BOPPY®  HUG&NESTTM  fészekpárna  

Támaszt ad a babának hason-háton 
fekvéshez és üléshez.

14.990 Ft
MAGAZIN ÁR:
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Felelős szerkesztő:  
Randrianantoandro Dorothy
E-mail: marketing@matti.hu
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Pauker Holding Nyomdaipari Kft.
1047 Budapest, Baross utca 11-15.

Reklámtervezés: 
Hubicska Zsolt

Fotók: 
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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. március 1. és április 30. 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.

BABYONO ANTI-COLIC 
ETETŐCUMI

MAGAZIN ÁR:

4.290 Ft

- szélesnyakú cumisüveghez
- szilikonból készült, BPA mentes
- a 402 és 403 cikkszámú BabyOno 
  cumisüvegekkel kompatibilis
- megelőzi a hasfájást

Cikkszámok:
1204: újszülött kortól
1205: 3 hónapos kortól
1206: 6 hónapos kortól
1207: 6 hónapos kortól gyors folyású

MAGAZIN ÁR:

490 Ft

A MAM Anti-Colic 
az ideális cumisüveg 
újszülötteknek: a ba-
bák saját tempójuk-
ban, teljesen ellazul-
va ihatnak. SkinSoft 
szilikonfelülettel ellátott 
szívókával rendelke-
zik. Kevesebb kólika 
és büfizés a szelepes 
talpnak köszönhetően. 
Széles nyílásai vannak 
az egyszerű tisztításért. 
Egyedülálló önsterilizáló 
funkcióval rendelkezik. 

MAM ANTI-COLIC CUMISÜVEGEK

160 ML-ES  
CUMISÜVEG

260 ML-ES CUMISÜVEG

320 ML-ES CUMISÜVEG

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. március 1-től április 30-ig érvényesek.

MAGAZIN ÁR:

1.490 Ft

MAGAZIN ÁR:

1.590 Ft

MAGAZIN ÁR:

1.690 Ft

BABYONO AUTÓS 
CUMISÜVEGMELEGÍTŐ
- autó szivargyújtójáról 
  működtethető
- bármilyen méretű 
  cumisüveg  és bébiétel 
  melegítésére alkalmas
- cumisüveg 
  melegentartóként 
  is használható
- cikkszám: 199



Cam Pappananna Etetőszék

A szék magasságát 8 különböző szintre állíthatod be. 4 pozícióba dönthető a háttámla. Állítható 
lábtartó 3 magassági pozícióval. Nagy, állítható és levehető tálcával rendelkezik. Puha huzat teszi 
kényelmessé, míg 5 pontos biztonsági öve a biztonságot garantálja. A hátsó kerekein lévő gör-
gők segítségével könnyen mozgathatod. Egyszerűen tisztíthatod egy nedves ruha segítségével. 

MAGAZIN ÁR:

29.990 Ft

EGY KÉZZEL KÖNNYEDÉN BEÁLLÍT-
HATOD VAGY KOMPAKT MÉRETŰRE 

CSUKHATOD A SZÉKET.

PIHENŐSZÉKKÉNT 9 HÓNAPOS KO-
RIG, ETETŐSZÉKKÉNT 6 HÓNAPOS-
TÓL 3 ÉVES KORIG HASZNÁLHATÓ. 

ÚJSZÜLÖTT KORTÓL HASZNÁLHATÓ




