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A nyugalom 
jár Önnek!

AC 517  

AC 117  Légzésfigyelő és 
 kétirányú babaőrző

AC 017  Légzésfigyelő vezeték 
nélküli érzékelőlappal

Légzésfigyelő és kamerás, 
kétirányú babaőrző

AC 110    

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

használati útmutatót.

Használja 
ki  INGYENES
újraélesztő  
tanfolyamunkat!

Ismerje
 meg az

 Angelcare új 
generációját!

 Babaőrző a kristálytiszta 
hangátvitelért
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Az újságban szereplő árak 2019. november 1. és december 31. 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.

MINŐSÉGI 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!

KEDVEZŐ 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.
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MIÉRT VÁLASZD ÜZLETÜNKET?

ELÉRHETŐSÉGÜNKET MEGTALÁLOD A MAGAZIN HÁTOLDALÁN!

„ Eldönteni, hogy gyermeket
akarunk, egy pillanat műve csupán.

De a döntés, hogy szívünk a
testünkön kívül dobog, örökre szól.”



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. november 1-től december 31-ig érvényesek.
ETETÉS4

Szivárgásmentes külső réteg két ragasztócsík-
kal. Szigetelő réteg, ami diszkréciót biztosít. 
Szuperabszorbens és lélegző belső réteg. 70 db-
os kiszerelés. Egységár: 18,4 Ft. Cikkszám: 296

BABYONO COMFORT ELDOBHATÓ MELLTARTÓBETÉT
50 DB+20 DB AJÁNDÉK 

MOST CSAK:

1.290 Ft

MAGAS MINŐSÉGŰ TERMÉKEK ELÉRHETŐ ÁRON

A Babyono 1990 óta támogatja a szülőket azzal, hogy a kicsik megfelelő fejlődé-
séhez szükséges termékeket biztosítja számukra. A Babyono termékeket úgy 
fejlesztik és tervezik, hogy azok megbízhatóak, strapabíróak és könnyen kezel-
hetőek legyenek. 

Kínálatukban minden megtalálható, amire etetés, alvás, fürdetés vagy játék köz-
ben a babának és a mamának szüksége lehet. Mindent megtesznek azért, hogy 
a Babyono termékeket használva te és a babád minden nap boldogok legyetek. 

A terhesség a szülővé válás egyik legcsodálatosabb időszaka tele örömmel, iz-
galommal és félelemmel. 

A Babyono a lehető legjobbat szeretné a számodra nyújtani a GET READY ter-
mékcsaládjával. Ennek köszönhetően biztos lehetsz benne, hogy az oldalon lévő 
termékekkel a legjobbat választod a minőség, a biztonság és a védelem szem-
pontjából.



BABYONO DIGITÁLIS BABAMÉRLEG

A BabyOno Anatomy kézi mellszívó biztosítja a kényelmet és a hatékonyságot. Haté-
kony, mert a beállított szívóteljesítmény lehetővé teszi az anyatej gyors és hatékony 
leszívását.

A csendes működés lehetővé teszi, hogy az anyatejet diszkréten és bárhol le lehessen 
fejni. A mellszívó könnyen kezelhető, az ergonomikus fogantyú és a speciális kialakítás 
mind a jobb, mind a balkezeseknek ideális. A mellszívó minden eleme egy speciális 
műanyagból készült, és nem tartalmaz BPA-t. Kompatibilis a BabyOno 402-es és 403-
as típusú cumisüveggel. Cikkszám: 301

BABYONO ANATOMY KÉZI MELLSZÍVÓ

A SZETT 
TARTALMA: 
 - Babyono Anatomy

kézi mellszívó
- szilikon masszázspárna

- 150 ml-es cumisüveg
- 0hó+ szilikon etetőcumi

- adapter szélesnyakú
cumisüveghez

MAGAZIN ÁR:

5.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

12.990 Ft

10 grammos beosztású babamérleg, ami 20 kg-
os terhelésig alkalmas. Tárafunkció, ami meg-
mutatja és elmenti az utolsó mérés eredmé-
nyét. Robosztus kialakítás és nagy LCD kijelző 
jellemzi. Automatikusan kikapcsol. Cikkszám: 
612



AKTUÁLIS6

ÉHES VAGYOK! A legtöbb újszülött néhány órán-
kénti etetést igényel. Ha esetleg egy szoptatás 
ideje elcsúszik, néhány baba igazán nyűgössé 
válik. 

MAGÁNYOS VAGYOK! Ha a kicsi azonnal meg-
nyugszik, amint a karodba veszed, valószínűleg 
csak hiányolt téged. 

MELEGEM VAN VAGY FÁZOK!  Ellenőrizd a baba 
pocakját és hátát. Ha izzadt, akkor melege van, 
ha túlzottan hideg, akkor biztosan fázik.  

FÁRADT VAGYOK! A legtöbb baba nyűgössé vá-
lik, ha fáradt. Mivel az újszülötteknek 16 vagy an-
nál is több óra alvásra van szüksége, így sokszor 
előfordulhat ez a sírás. 

TÚL SOK INGER ÉRT! Ha túlzottan sok ember 
beszél körülötte vagy veszi fel a babát, akkor ez 
sok lehet a számára. 

VALAMI VAN A PELENKÁBAN! Vannak babák, 
akik kifejezetten nem szeretik, ha nedvesség van 
a pelenkában. 

SZOPNI SZERETNÉK, DE NEM VAGYOK ÉHES! 
A szopás természetes reflex, és sok csecsemő 
számára ez egy megnyugtató tevékenység. Ha a 
baba nem éhes, bátran add oda neki a cumit. 

MEGIJEDTEM! Vannak hirtelen mozdulatok vagy 
helyzetek, amik megijesztik vagy megdöbbentik 
a babát, és ilyenkor sírni kezd. Segíthet, ha pó-
lyát használsz, mert az anyag közelsége meg-
nyugtatja.

FÁJ VALAMI! Általában a leghangosabb és leg-
keservesebb sírás, amikor a kicsi nem érzi ma-

gát komfortosan. Lehet, hogy a hasa fáj vagy 
szorít a ruhája. 

CSAK ILYEN HANGULATBAN VAGYOK! Vannak 
babák, akik késő délután vagy kora este nyűgös-
sé válnak teljesen függetlenül a körülményektől.
 
MIT TEHETSZ ILYENKOR? Használj nyugta-
tó hangokat, mint a fehér zaj vagy a porszívó 
hangja. Sok kicsinek segít, ha énekelsz vagy 
mesélsz, mert a szülők hangjától könnyebben 
megnyugszanak. Bátran vedd fel vagy etesd meg 
a babát, ha úgy érzed, hogy erre van szüksége. 
Ha pelenkakiütést tapasztalsz, akkor mosd le 
a popsiját, hagyd megszáradni, majd kend be 
nyugtatókrémmel. Kösd magadra a kicsit, mert 
a te közelségedben biztonságban fogja érezni 
magát. Ha semmi más nem segít, akkor menje-
tek el kocsikázni egyet. Ha hirtelen túl sokat sír 
a baba és nem akar a probléma elmúlni, akkor 
mindenképpen fordulj orvoshoz. 

A BABA SZÜLETÉSE UTÁN VANNAK OLYAN 
PILLANATOK, AMIKOR ÚGY TŰNHET, MINTHA 
A BABA SOHA NEM AKARNÁ ABBAHAGYNI A 
SÍRÁST. HA ÚGY ÉRZED, HOGY KIMERÜLTÉL 
EBBEN LELKILEG, NE HIBÁZTASD MAGAD, EZ 
TELJESEN TERMÉSZETES. 

Ilyenkor helyezd biztonságos helyre a babát, le-
hetőleg az ágyába, mert az ismert környezet se-
gíteni fog neki megnyugodni, és menj át egy má-
sik helyiségbe. Vegyél egy zuhanyt vagy kezdj el 
takarítani, a lényeg, hogy próbáld meg elterelni a 
gondolataidat. Időnként ellenőrizd, hogy minden 
rendben van-e babával, de csak akkor térj vissza 
hozzá, ha elég erősnek érzed magad lelkileg. Ha 
úgy érzed, hogy túl sok ez számodra érzelmileg, 
mindenképpen kérj segítséget! 

A BABÁK SOKÁIG KIZÁRÓLAG A SÍRÁS ÚTJÁN TUDNAK A SZÜLEIKKEL KOMMUNIKÁLNI, 
EMIATT SOKFÉLE SÍRÁS LÉTEZIK. HAMAROSAN KI FOGOD TE IS ISMERNI A KISBABÁD 

JELZÉSEIT, DE ADDIG IS JÖJJÖN EGY KIS SEGÍTSÉG!

Miért sír a baba?
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MOMERT DIGITÁLIS BABAMÉRLEG
- precíziós mérési rendszer
- nagy méretű, könnyen olvasható LCD kijelző
- automatikus kikapcsolás
- automatikus nullára állás
- mértékegységek: Kg/Lb/St
- elem lemerülésének
  kijelzése
- tára funkció
- kapacitás: 20 kg
- cikkszám: 6475

CAM CAMPIONE ETETŐSZÉK 
VÁLASZTHATÓ SZÍNES 
HUZATTAL
- könnyen kezelhető, multifunkciós etetőszék
- egy mozdulattal kinyitható és összecsukható
- 6 pozícióban állítható magasság
- 4 pozícióban dönthető
- 3 tálcás etetőszék
- ötpontos biztonsági öv
- nincsenek éles sarkok
- nagy méretű tároló háló
- a hátsó lábakon 
  fékezhető kerekek
- lapra csukható etetőszék
- kis helyen elfér
- maximum 15 kg-ig
  terhelhető

MOST EGYÜTT:

29.990 Ft

ZOPA COMFY ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ
Egyedi, puha 3D szilikon betéttel rendelkezik. A mellszívó két 
üzemmóddal rendelkezik: stimulálás és szívás. Mindkét üzem-
módban szabályozható a vákuum erőssége, stimulálás esetén ez 
két, szívás esetén pedig 3 fokozatú lehet. A motoros egység USB-
ről és hálózatról is tölthető.  A mellszívó membrános szerkezeti 
kialakítása megakadályozza a levegő és a tej keveredését, valamint 
a tej visszafolyását és beszennyeződését. A mellszívó AVENT cu-
misüvegekkel kompatibilis. Tartalma: mellszívó, motoros egység, 
tápkábel, üvegtartó, cumisüveg, etetőcumi, keskeny nyakú üveg-
szűkítő elem, szilikon betét, 1+1 pótcső, zárókupak.

MOST CSAK:

13.990 Ft

VÁLASZTHATÓ 
HUZATOK:

MOST CSAK:

21.990 Ft

CSAK MOST 

SZÍNES HUZATTAL



Éjszaka  
is könnyedén 
megtalálható 

Újdonság

Hagyja, hogy  
a baba bőre  
lélegezzen

Az éjszakai ultra air extra nagy levegőnyílásai segítenek  
megőrizni az érzékeny bőr puhaságát és szárazságát, sötétben 
fluoreszkáló gombjának köszönhetően pedig sötétben is látható.

Illeszkedik  
a szájpadlás, a fogak  
és az íny természetes  

alakjához.

Egyszerű  
sterilizálás  
és tárolás

A babák a világ 
minden részén 

imádják*

További információ: www.philips.hu/avent
és a partnerüzleteinkben.

Odsávačky

Játszócumi

Ultra air éjszakai

1 A 2015 decemberben a GemSeek által végzett online elégedettségi felmérés alapján, melyben több, mint 9000 gyermek márkát és 
terméket használó vett részt. *2016-os és 2017-es, egyesült államokbeli fogyasztói felmérések 98%-os cumielfogadást mutattak a Philips 
Avent 0-6 hónapos és 6-18 hónapos babák számára kínált ultra air és ultra soft texturált cumik esetében.

Nr.1 
márka 

az édesanyák
ajánlásával1

mama_a_ja_A4.indd   1 4.10.2019   16:12:16



- kényelmes és praktikus megoldás
- a beállított hőmérsékletet órákig képes fenntartani
- gyorsan melegít
- 40°C szint: az étel hőmérsékletét az anyatej természetes 
  hőfokán tartja hosszú ideig, így az édesanyának nem 
  kell újra és újra felmelegítenie az ételt
- 70°C szint: 5 perc alatt etetési hőmérsékletre 
  melegíti a tejet
- facsaró és etetőtál kiegészítők
- cikkszám: 1706

MOST CSAK:

5.990 Ft

MOMERT OTTHONI ÉS AUTÓS CUMISÜVEG-MELEGÍTŐ

LANSINOH ANYATEJGYŰJTŐ ÉS SZILIKON MELLSZÍVÓ 
Szoptatás és fejés közben a másik mellből csöpögő anyatej maradéktalan felfogására szolgál. A kicsi, könnyű, egybeöntött, 
puha szilikonból készült. Egyszerűen használhatod szilikon mellszívóként is. Egy kézzel könnyen felhelyezhető. Ottho-
nodban, de azon kívül is diszkréten használhatod. Nincs szükség összeszerelésre, elemekre vagy hálózati csatlakozóra. 

SPILLYSPOON 
GYÓGYSZERADAGOLÓ KANÁL
Újszülött kortól vitamin és 
anyatej pótlás adásához is 
kiváló. A nagyobb gyermek 
meg tudja fogni és be tudja 
adni magának a gyógyszert.  
Kilöttyenés nélkül lefektet-
hető 10 ml-ig töltve. BPA és 
ftalát mentes. Mosogatógép-
be tehető, sterilizálható. Or-
vostechnikai eszköz. Zöld és 
rózsaszín színben.

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. november 1-től december 31-ig érvényesek.
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A Be Happy etetőszék könnyű, kompakt és egyszerű-
en összecsukható, így kis lakásokba is ajánlott. Állítható 
háttámlájának és lábtartójának köszönhetően együtt nő a 
babával. 

- már ülni tudó gyerekeknek 
  ajánlott 36 hónapos korig
- 5 pontos biztonsági öv
- tálca italtartóval
- 3 pozícióba állítható
  a lábtartó magassága
- puha és kényelmes ülőpárna
- könnyen tisztítható

Nincs szükség melltartóbetét vagy anyatejgyűjtő kagyló 
használatára. Környezetbarát, BPA és BPS mentes, 100% 
szilikon. Mosogatógépben tisztítható. Kifőzéssel vagy gőz-
zel is sterilizálható.

MOST CSAK:

4.490 Ft

MOST CSAK:

12.990 Ft

KIKKABOO BE HAPPY ETETŐSZÉK

MOST CSAK:

1.790 Ft
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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

A járás, ringató mozgás nyugtatólag hat a babá-
ra, mindeközben az idegrendszerét ért ingerek 
pozitívan hatnak a mozgás- és az agy fejlődésé-
re. Családi összejövetelen vagy bármilyen ren-
dezvényen biztonságban és kényelmesen tudunk 
babánkkal együtt lenni, és egyúttal részt venni a 
közösségi élményekben is. 

Télen sem kell lemondanunk a hordozásról vagy 
otthon maradnunk babánkkal, hiszen az édes-
anya vagy édesapa meleg, óvó ölelésében öröm-
mel és könnyen tudunk sétálni, kirándulni, vagy 
pl. bevásárolni. 

HOGYAN ÉRDEMES FELÖLTÖZNI? 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kabát 

alá öltözés a legpraktikusabb megoldás. Az 
elölhordozós időszakban ez egy nagyobb méretű 
kabáttal könnyű tud lenni, mert elfér alá a baba 
és a szülő is. A háton hordozós időszakban már 
speciálisabb megoldás szükséges ahhoz, hogy 
a kabát alá tudjunk öltözni. Vagy az egyik kabá-
tunkat alakítjuk át egy hordozós betét belevar-
rásával, vagy beszerzünk egy hordozós kabátot, 
ami kifejezetten erre a célra készült. A baba fel-
öltöztetésekor figyeljünk arra, hogy ne öltöztes-
sük túl. Annyi réteget adjunk rá, mint magunkra, 
hiszen a hordozó eszköz és még mi is melegítjük 
őt a közös kabáton kívül. Viszont a fejét és a lá-
bacskáját érdemes melegen bebugyolálni.

Természetesen a kabáton kívüli hordozás is jó 
megoldás lehet. Hordozókendő vagy más kötős 

Hordozás hidegben
HORDOZÓS ÖLELÉSBEN, MAGUNK FELÉ FORDULVA A BABA VÉDELEMBEN VAN. BÁRMI-
LYEN ZAJ, ERŐS FÉNY ÉS A SOK EMBER NAGYON IGÉNYBE VESZI AZ IDEGRENDSZERÉT. 
HORDOZÁS KÖZBEN EL TUD BÚJNI A SZÁMÁRA ÚJ ÉS FÁRASZTÓ HATÁSOK ELÖL, KÖNY-

NYEN ELALSZIK, MERT BIZTONSÁGBAN ÉRZI MAGÁT. 
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Megkötős
hordozókendő

Bébi Csatos 
hordozó

Totyogó Csatos
hordozó

Rugalmas
hordozókendő

Bébi és Totyogó
Mei Tai hordozó

Karikás 
hordozókendő

www.nandu-wrap.com

MOST CSAK:

11.990 Ft

ZOPA POPPY UTAZÓÁGY
Kedves állatmintájú utazóágy hordozótáskával. Újszülött 
kortól használható. Mérete: 120x60 cm. Strapabíró váza 
van, mégis egyszerűen összecsukható.  

MOST CSAK:

13.990 Ft

eszköz használatakor 
érdemes a gyermek-
nek olyan meleg overált 
beszerezni, aminek 
a külső felülete nem 
csúszós, hogy könnyű 
legyen vele kötni. Csa-
tos vagy más állítható 
hordozó esetében pe-
dig állítsuk nagyobbra 
a hevedereket, mielőtt 
a gyermek az eszközbe 
kerülne, és csak akkor 
húzzuk szorosra, ha 
már érezzük, hogy a 
baba a helyére került!  

Szívből kívánjuk min-
den szülőnek, hogy 
fedezzék fel, milyen 
csodálatos élmény a 
szívünkön hordozni 
gyermekünket télen is! 

Kósa Kata
www.nandu-wrap.com

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

MOST CSAK:

15.990 Ft

Külső anyaga vízlepergető, belső anyaga 
puha wellsoft és vatelinnel bélelt. Hátolda-
lán kicsúszásgátló tapadókorongokkal. A 
fejrésznél zsinórral összehúzható újszülöt-
tek számára. Oldala körben cipzáras. Mé-
rete: 48x90 cm.

GAMBERRITOS MINTÁS BUNDAZSÁK



Nincs kompromisszum 
az életvédelem terén! 

Titan Pro  9 hó – 12 év

Új G-Cell vállvédelmi és 
oldalvédelmi technológia. 
AirProtect fej- és nyakvédelmi 
technológia. 
GrowSave biztonsági 
fejtámla és övrendszer. 

Mi hozzuk a jövőt

A Maxi-Cosi Titan Pro egy új több korcsoportos gyerekülés, gyártói szabadalmakkal. 
Bekötés az autóba: 1-es korcsoportban Isofix + Top Tether. 
2/3-as korcsoportban: IsoGo rendszerben, vagyis Isofix + autó 3-pontos biztonsági öv. 
Fokozott biztonság, magas szintű kényelem. 

Több színben!
Magazin ár: 109.990 Ft

GRACO MIRAGE TS BABAKOCSI 
A minőségi masszív váz biztonságot és kényelmet 
biztosít. Tartozék: esővédő, lábzsák és 
SnugRide bébihordozó.

- ötpontos biztonsági öv
- háttámla három döntési fokozattal
- kompakt méretűre csukható 
- nagy méretű bevásárlókosár
- rögzíthető bolygókerekek
- egy kézzel könnyen összecsukható 
- újszülött kortól használható

MOST CSAK:

54.990 Ft

0-25 kg-ig használható gyerekülés. Menetiránynak háttal 9 kg-ig, menet-
iránnyal szemben 9-25-ig használható, de a baba biztonsága érdekében nem 
ajánlott 13 kg-os súly előtt megfordítani. 360 fokban forgatható ülés, hogy 
könnyű legyen belőle ki- és beszállni az autóba. 5 magasságba állítható fej-
támlája van, és SPS oldalvédelemmel van ellátva.  ISOFIX bekötési lehetőség 
menetiránynak háttal és szemben, de az autó 3 pontos biztonsági övével is 
beköthető. 5 pontos, 3 magasságba állítható biztonsági öv vállpárnával, csat-
borítással és egy kézzel állítható övvezetővel.

UTAZÁS14
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KIKKABOO TWISTER ISOFIX 
GYEREKÜLÉS

MOST CSAK:

54.990 Ft

SOKSZOR ÚGY TŰNHET, HOGY 
A 24 ÓRA SEMMIRE SEM ELÉG, 
DE EGY KIS SZERVEZETTSÉG-
GEL SOKKAL TÖBB ÉLMÉNYT 

TUDUNK EGY NAPBA BELESŰ-
RÍTENI, ÉS NEM VESZIK EL A 
HÉTKÖZNAPI TEENDŐK A FI-
GYELMET AZ IGAZÁN FONTOS 

DOLGOKRÓL.

Segítenek a 
napi rutinok

A legnehezebb, de leghatéko-
nyabb változtatás szülőként, 
ha kialakítunk magunknak 
egy reggeli és egy esti rutint, 
amikor fel tudunk készülni az 
előttünk álló feladatokra. 

Elég 30 percet reggel és este rá-
szánni erre, máris sokkal szer-
vezettebbek lehetünk. Regge-
lente, a kicsik ébredése előtt egy 
kávé mellett megtervezhetjük a 
napi teendőket és akár elindít-
hatunk egy mosást is. 

Este kikészíthetjük a másnapi 
ruhákat, összekészíthetjük a 
gyerekek tízóraiját az ételtartó-
ba, rendbe tehetjük a konyhát és 
elindíthatjuk a mosogatógépet. 

Ha vasárnap előre meg-
tervezzük a heti menüt 
a családnak, akkor hét 
közben már nem kell 
ezen agyalni. Sőt, ha 
hétvégente úgy érezzük, 
hogy több időnk van, ak-
kor érdemes nem csak 
fejben összeállítani, de 
akár előre is lefőzni az 
ételeket, hogy a zsúfolt 
hétköznapokon már csak 
melegíteni kelljen.



Nincs kompromisszum 
az életvédelem terén! 

Titan Pro  9 hó – 12 év

Új G-Cell vállvédelmi és 
oldalvédelmi technológia. 
AirProtect fej- és nyakvédelmi 
technológia. 
GrowSave biztonsági 
fejtámla és övrendszer. 

Mi hozzuk a jövőt

A Maxi-Cosi Titan Pro egy új több korcsoportos gyerekülés, gyártói szabadalmakkal. 
Bekötés az autóba: 1-es korcsoportban Isofix + Top Tether. 
2/3-as korcsoportban: IsoGo rendszerben, vagyis Isofix + autó 3-pontos biztonsági öv. 
Fokozott biztonság, magas szintű kényelem. 

Több színben!
Magazin ár: 109.990 Ft
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0-36 hónapos babák számára ajánlott multifunkciós babakocsi. Es-
ernyő alakúra csukható, alumínium vázas babakocsi. Megfordítható 
sportrészének köszönhetően a baba mindkét irányban utazhat ben-
ne. Lágy rugózása, az elöl lévő fixálható bolygókerekek, a szinkroni-
zált fék és a bevásárlókosár kényelmessé teszik a szülők számára. 
A hordozó vagy a mózeskosár Quicky System segítségével gyorsan 
és könnyedén rögzíthető a vázon. A babának a 4 pozícióba állítha-
tó háttámla, a levehető kapaszkodó, az 5 pontos biztonsági öv és a 
megerősített ülés nyújtja a maximális biztonságot és kényelmet. A 
mózeskosár kupolája és lábzsákja könnyen áttehető a sportrészre. 

CAM COMBI TRIS 
MULTIFUNKCIÓS BABAKOCSI

Biztonságos bébihordozó

Megfordítható sportrész

Tágas mózeskosár

Kényelmes lábzsákMOST CSAK:

119.990 Ft



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. november 1-től december 31-ig érvényesek.

MOST CSAK:

39.990 Ft

- 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

CAM QUANTICO 
ISOFIX GYEREKÜLÉS

MOST CSAK:

49.990 Ft

9- 36 kg-ig használható. A CAM CALIBRO ISOFIX gyerekülés az autóba kizárólag 
menetirány szerint rögzíthető: 1-es csoport szerint az univerzális Isofix rendszerrel 
a hátsó csatlakozókat használva (az alapon található karokkal húzhatóak ki) és a 
Top Tether övvel (2 m-re húzható ki), mely a fejtámla felső részén van, és megelőzi 
a biztonsági ülés ütközéskori elfordulását; a 2-3-as csoport szerinti bekötés a hátsó 
Easy Fix csatlakozókkal történik és az autó 3 pontos övével. 

CAM CALIBRO ISOFIX GYEREKÜLÉS 
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NANIA COSMO ANIMALS  
GYEREKÜLÉS

MOST CSAK:

18.990 Ft

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

NANIA BEFIX ANIMALS GYEREKÜLÉS
- 15-36-ig használható
- állítható magasságú fejtámasz
- levehető háttámla
- levehető huzat
- használható ülésmagasítóként

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

NANIA DREAM ANIMALS 
ÜLÉSMAGASÍTÓ

MOST CSAK:

4.190 Ft

MOST CSAK:

11.990 Ft



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. november 1-től december 31-ig érvényesek.

BESAFE IZI COMFORT X3 GYEREKÜLÉS
Kényelmes és biztonságos utazást biztosító, 9-18 kg-os gyerekülés, ami me-
netirány szerint az autó 3 pontos biztonsági övével rögzíthető. Hihetetlenül 
egyszerű bekötni - pontosan láthatod a biztonsági öv útját, hiszen az ülés 
alapja előtt halad, és egy extra övfeszítő teszi még biztonságosabbá a rögzí-
tést. A fejnek és nyaknak egyaránt oldalvédelmet biztosít. A fejvédő magassá-
ga egy mozdulattal állítható, melyet a vállövek automatikusan követnek, be-
állva a nyolc lehetséges magasságból a megfelelőbe. Légáteresztő háttámlája 
csökkenti az izzadás okozta kellemetlenségeket. Mágneses övrendszere meg-
könnyíti a gyermek ki- és beszállását. Központi övfeszítővel és állítható magas-
ságú vállövekkel felszerelt ötpontos övrendszere állandó szilárd helyzetet biztosít.

MOST CSAK:

59.990 Ft

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

- az oldalsó ütközés elleni védő elemek (Side Impact Protection) 
  eltávolíthatóak, így lehetővé válik, hogy három utas elférjen a hátsó 
  ülésen egymás mellett - akár 3 gyermekülés is
- a fejtámla magassága együtt nő a gyermekkel (az ülés magassága 
  a legmagasabb pozícióban 82 cm)
- beépített övvezető a vállaknál a helyes övhasználathoz
- beépített kényelmes hordozófül
- keskeny design, ami a gyermeknek sok helyet és kényelmet biztosít
- az isofix rendszer garantálja a még nagyobb biztonságot
- bármilyen autóban lehet használni, mert az isofix karmok 
  visszahúzhatóak, így 3 pontos biztonsági övvel is rögzíthető 
  a járműbe az ülés

Bekötés menetiránynak megegyezően 3 pon-
tos biztonsági övvel vagy ISOFIX karokkal és 
a 3 pontos biztonsági övvel 

Súly: 15-36 kg 
Kor: kb. 4-12 év 

BESAFE IZI FLEX S FIX GYEREKÜLÉS

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

MOST CSAK:

59.990 Ft
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A test elképesztő változása és a folyamatos hormonváltozás miatti lelki 
ingadozás nagyon megterhelő lehet a kismamáknak, főleg ha még a vá-
randósság során dolgozniuk is kell. A baba érkezésére érdemes kipihent-
nek lenni, hiszen tudjuk, hogy az első hónapok alvásmegvonását minden-
ki megsínyli, így készítettünk egy 24 napos „énidő” naptárat, amit nem 
csak kismamák, de akár kisbabás anyukák is kipróbálhatnak. Nem kell 
mindent megcsinálni belőle, elég ha már egy ötletet kipróbálsz, mert már 
ezzel is segítesz magadnak abban, hogy lelkileg egy kicsit fel tudj töltődni. 

Énidő naptár1.

3.

15. 17.

22.

5.

9.

13.

18.

23.

6.

10.

14.

2.Találkozz egy  
barátnőddel, 

és tartsatok egy 
 csajos napot

Egy estére  
kapcsold ki a  

mobiltelefonodat,  
és próbálj meg pihenni

Rajzolj, fess  
vagy színezz 
ki egy neked  
tetsző képet

Gyújts gyertyát  
vagy párologtass  

illóolajokat  
a lakásban

Társasjátékozz  
a pároddal vagy  

a barátaiddal

Menj el jógázni 
 vagy csak nyújtsd  

meg jól magad

Írd össze a  
várandósság alatti 

teendőket

Hívj fel valakit,  
akivel már régóta 

nem beszéltél

Sétálj egy  
kiadósat a  

friss levegőn

Vegyél egy  
hosszú, forró 

zuhanyt

Hallgass az  
anyaságról vagy  
várandósságról  
szóló podcastot

Rendeld  
házhoz 

a kedvenc  
ételedet

Kényeztesd  
magad egy  

masszázzsal  
vagy manikűrrel

Nézz meg  
egy vígjátékot vagy  
a kedvenc filmedet

Lustálkodj  
egy kicsit reggel  

az ágyban

Olvass egy  
jó könyvet

Nézd meg a  
napfelkeltét vagy  

a naplementét

Írj össze 50 
dolgot, amiért 

hálás vagy  
az életedben

Csinálj meg  
egy olyan dolgot,  

amit régóta  
halogatsz

Kapcsold be  
a kedvenc zenédet,  

és táncolj egy jót

BABÁT VÁRNI A VILÁG LEGIZGALMASABB ÉS LEGSZEBB DOLGA, 
DE HA ŐSZINTÉK AKARUNK LENNI MAGUNKKAL, AKKOR EGYBEN 

ELÉG FÁRASZTÓ TEVÉKENYSÉG IS. 

Szánj időt magadra

Írd ki magadból 
a benned lévő 

érzelmeket

Menj el egy  
kismama 

fotózásra, jót fog 
tenni az önbizalmadnak

24.

4.

8.7.

12.11.

21.

19.



CLIPPASAFE KÖRÖMCSIPESZ 
ÉS KÖRÖMRESZELŐ

MOST CSAK:

2.990 Ft

Többrészes készlet köröm-
csipesszel, körömreszelővel 
és biztonsági ollóval. Cikk-
szám: 068

MOST CSAK:

990 Ft
BABYONO FÉSŰ-KEFE 
TERMÉSZETES SÖRTÉKKEL
- szuper lágy sörték
- antisztatikus 
- fésű lekerekített fogakkal
- cikkszám: 567

MOST CSAK:

990 Ft
BADABULLE FÜRDŐJÁTÉKOK
Újszülött kortól ajánlott fürdőjátékok. 
Az állatok spriccelik a vizet, míg a virág 
6 egymásba is rakható kis tálcából áll. 
Cikkszám: B017006, B017007 és B017010

MOST CSAK:

2.190 Ft

MOST CSAK:

990 Ft

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

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. november 1-től december 31-ig érvényesek.

Az olló vége biztonságosan lekerekí-
tett. A reszelővel az egyenletlenségek 
eltávolíthatóak. Kimondottan a pici 
körmökre tervezve. Cikkszám: 33/3

BABYONO MANIKŰRKÉSZLET
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CEBA 50X70-ES MEREV 3 OLDALÚ 
PELENKÁZÓLAP

MOST CSAK:

1.190 Ft

MARKO FALIDEKOR
Habszivacs öntapadós fali dekoráció. 

MOST CSAK:

390 Ft

- mérete: 50x70 cm
- PVC bevonatú pelenkázólap
- könnyen tisztán tartható

Habszivacs 
öntapadós fali 
dekoráció. 

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. november 1-től december 31-ig érvényesek.

MARKO 
FALIDEKOR

MOST CSAK:

5.490 Ft

FILLIKID TENCEL SZÖVET 
LEPEDŐ
A tencel szál jelentősen több 
nedvességet szív magába, mint a 
hagyományos. Olyan finom, mint a 
selyem, hűvös és kényelmes, mint 
a vászon, és meleg, mint a gyapjú.

MOST CSAK:

1.990 Ft

MOST CSAK:

4.990 Ft

BABYONO PUHA BABATAKARÓ 
SZUNDIKENDŐVEL
Kétoldalas babatakaró színben 
hozzáillő szundikendővel. Na-
gyon puha, meleg és rendkívül 
kellemes 
tapintású. 
Mérete: 
75x100 cm



CEBA 50X70-ES MEREV 2 OLDALÚ 
PELENKÁZÓLAP 
- mérete: 50x70 cm
- PVC bevonatú, könnyen tisztán tartható
- 2 hosszanti oldalán peremmel a 
  baba biztoságának érdekében
- 60x120-as kiságyon keresztben használható

MOST CSAK:

4.990 Ft
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CLIPPASAFE SZEKRÉNYZÁR FLEXIBILIS

CLIPPASAFE SÜTŐ- ÉS TŰZHELYGOMB ZÁR

CLEVAMAMA SÜTŐZÁR

MOST CSAK:

1.990 Ft

MOST CSAK:

1.990 Ft

Egy kézzel is nyitható. Könnyű zárhatóság. El-
érhető bővítmények: 8,5 cm és 17 cm. Változ-
tatható nyitási irány, mert mindkét irányból 
nyitásgátlóval van ellátva.

BABYONO 
UNIVERZÁLIS ZÁR

MOST CSAK:

990 Ft

Fogantyú nélküli szekrényekhez ideális, 
de tehető hűtőre, wc-re is. Kétoldalas 
ragasztóval rögzíthető, amely a termék 
tartozéka. 2 darabos kiszerelés, egységár: 
495 Ft/db. Cikkszám: 953

Segítségével a szekrényajtó 
vagy fiókok fogantyúit ösz-
szeköthetjük esztétikusan 
és biztonságosan. 

Nem kell a bútorlapra 
ragasztani vagy szerelni, 
így nem okozhat sérülést. 
Cikkszám: 72/5

Megakadályozza, hogy 
a gyermek a sütő vagy a 
tűzhely gombját elfordít-
hassa. 4 darabos kiszerelés. 
Cikkszám: 88.  Egységár: 
497,5 Ft/db

Biztonságos, hőálló, védi gyermeked a forró 
sütőajtó kinyitásából származó balesetektől. 
Könnyen és gyorsan rögzíthető.

MOST CSAK:

1.190 Ft

INDOWOODS LOLA AJTÓRÁCS

MOST CSAK:

11.990 Ft



CLIPPASAFE 
SÜTŐAJTÓ ZÁR

MOST CSAK:

9.990 Ft

BADABULLE BÉBIŐR 
300 MÉTERES
- 300 méteres hatótávolság
- 2 választható csatorna
- alacsony elemfeszültség jelzése
- hangerő-szabályozó
- audiós és vizuális jelzés
- cikkszám: B014007

GAMBERRITOS TAKARÓ

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. november 1-től december 31-ig érvényesek.

MOST CSAK:

5.990 Ft

Védi a gyermeket a forró sü-
tőajtó kinyitásából szárma-
zó balesetektől. Zsírmentes 
felületre rögzíthető a tar-
tozék ragasztó segítségével. 
Cikkszám: 74/5

MOST CSAK:

1.390 Ft

Puha, kapucnis wellsoft 
takaró. Mérete: 100x130 
cm. Több mintával. 
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A legtöbb téli kabát vastag béléssel ren-
delkezik azért, hogy megvédje a kicsit a hi-
deg időjárási körülményektől. Egy ütközés 
során, amikor a gyermeket a rá ható erők 
az ülésből kifelé nyomják, neki az övnek, 
akkora erő keletkezik, hogy a kabátból ki-
préselődik a levegő. Ez azt eredményezi, 
hogy a kicsinek túl sok mozgástere kelet-
kezik, mivel az öv nem eléggé szoros ah-
hoz, hogy biztonságosan visszatartsa őt. 
Ezért mindenképpen kabát nélkül kösd be 
a gyermeket az ülésbe, majd takard be egy 
takaróval vagy akár magával a kabáttal is.

 A GYEREKET A GYEREKÜLÉSBE!

SOHA NE KÖSD  
BE KABÁTBAN

Édesburgonyás almapüré

- ¼ bögre édesburgonya 
   felkockázva
- ¼ bögre alma felkockázva
- ½ bögre víz
- csipet fahéj

Egy fazékba tegyük bele a hozzávalókat, majd 
főzzük össze addig, amíg meg nem puhulnak. 
Ha elkészült, botmixerrel pürésítsük le. Ha túl 
sűrű lett, anyatejjel vagy vízzel hígíthatjuk.

6 HÓNAPOS KORTÓL

Tippek
Vágjunk ki a zöld színű filcből egy vagy két fenyőfát, a 
többi színből pedig a díszeket. Itt elengedhetjük a fan-
táziánkat, lehet kör, csillag vagy akár négyzet alakú is 
a dísz. A színes cérnák segítségével varrjuk fel a fe-
nyőfákra a díszeket, és ha szeretnénk, akár flittert is 
tehetünk rájuk. A fenyőfa széleit fehér cérnával szegjük 
be vagy varrjunk össze két fenyőfát, ha dupla oldalasat 
szeretnénk. Ezzel a technikával más alakzatokat is el-
készíthetünk dísznek.

EGYSZERŰ KARÁCSONYFADÍSZ FILCBŐL
- színes filc
- színes és fehér cérna
- olló

TÉLRE



BABYONO ÉRINTÉS NÉLKÜLI 
INFRA HŐMÉRŐ ÉS LÁZMÉRŐ 

MOST CSAK:

8.990 Ft

- egyszerűen tisztítható
- 2 eltérő méretű szilikon véggel
- 3 szíváserősség
- hatékony, mégis biztonságos
- nyugtató dallammal
- könnyű súly és csendes működés
- 2 darab 1,5V AA elemmel működik
- cikkszám: 407

MOST CSAK:

990 Ft

CLIPPASAFE VÍZZEL 
TÖLTÖTT RÁGÓKA
- csökkenti a fogzási fájdalmat
- masszírozza a baba ínyét
- hűthető
- BPA mentes

MAM STARTER CUP IVÓPOHÁR
Különösen könnyű, így a legkisebbek is kézben tudják tartani. Le-
vehető fogantyúkkal, extra puha, csepegésmentes ivócsőrrel. 150 
ml-es, 4 hónapos kortól ajánljuk. BPA- és BPS-mentes.

MAM LEARN TO DRINK CUP 
190 ML-ES IVÓPOHÁR

MAM SPORT 330 ML-ES 
IVÓPOHÁR

MAM FUN TO DRINK CUP 
270 ML-ES  IVÓPOHÁR

MOST CSAK:

1.890 Ft

MOST CSAK:

1.890 Ft

MOST CSAK:

1.790 Ft

- hajlított forma - könnyű tartani
- automatikusan nyílik
- 12 hónapos kortól
- kifolyásbiztos 
  szeleprendszerrel 
- BPA- és BPS-mentes

MOST CSAK:

1.990 Ft

MOST CSAK:

8.990 Ft

Szeleppel csepegésmentes; szelep nélkül szabad folyású ivás. 
A puha ivócsőr felkészíti a babát az 
önálló ivásra. Könnyen tartható. BPA- 
és BPS-mentes. 6 hónapos
kortól.

Szeleppel  csepegésmentes; 
szelep nélkül szabad folyású 
ivás. Könnyen fogható. 
Kemény ivócsőr. BPA- és 
BPS-mentes.

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. november 1-től december 31-ig érvényesek.

A homlok felé tartva a hőmérőt, könnyen és gyorsan 
megmérhető a baba testének hőmérséklete. A hőmérő 
képes továbbá folyadékok, ételek és tárgyak hőmérsék-
letét is megmérni egy gombnyomással. 

- gyors és biztonságos mérés
- 2 másodpercen belül eredmény
- LCD kijelző háttérvilágítással
- az utolsó 50 mérés
  eredményét tárolja
- figyelmeztetés magas
  hőmérsékletnél
- automatikusan kikapcsol
- cikkszám: 613

DECEMBERTŐL
ELÉRHETŐ

DECEMBERTŐL
ELÉRHETŐ

BABYONO ELEKTROMOS 
ORRSZÍVÓ ZENÉVEL
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TAF TOYS ZENÉLŐ PRINCE PINGVIN  
ÉJSZAKAI FÉNY HANGÉRZÉKELŐVEL
Egyedülálló hangérzékelő, amely 
újra aktiválja a zenét és a fényt, 
hogy segítse a babát elaludni, ha 
ébren van. Nyugtató dallamok 
lágy fény kíséretében. Minden 
dallam 15 percig játszik, ami elég 
hosszan ahhoz, hogy a baba el-
aludjon. Négy játékos melódia 
a baba szórakoztatására. A lágy 
éjszakai fény 10 percen keresz-
tül működik. A zene a pingvin 
hasának megnyomásával vagy a 
rágóka meghúzásával indítható el. 
Az éjszakai fényt műanyag klipsz-
szel lehet rögzíteni a kiságyon, két 
magassági lehetőséggel. Elemek: 
3 x AA elem (nem tartozék). Új-
szülött kortól ajánlott. Cikkszám: 
12275

WOMAR MEREVÍTETT PÓLYA

MOST CSAK:

5.990 Ft

MOST CSAK:

4.990 Ft

Anyaga pamut. Segít a babát 
megfogni és stabilan tarta-
ni. Segítségével még az első 
babás anyukák is bátrabban 
nyúlnak a csemetéhez. Meg-
nyugtatja a babát, ahogy kör-
beöleli a testét.



TAF TOYS PUHA BABAKÖNYVEK

BESAFE PREGNANT IZI FIX 
MAGZATVÉDŐ ÖV ISOFIX 
CSATLAKOZÁSSAL

Babakocsira és kiságyra rögzíthető puha bébikönyvek, amik 
hosszú időre lefoglalják a babák. A kontrasztos színű formák 
és a babatükör felkelti a pici babák figyelmét. A nagyobbak 
színes, több anyagból összeállított képeket nézve szórakoz-
tathatják magukat. Harmonika alakzatban behajtva megáll a 
földön, és a feje megemelésére készteti a hason fekvő babát. 
Újszülött kortól ajánlott. Cikkszámok: 12025, 12385 és 10635

MOST CSAK:

3.490 Ft

Használatával nem csak magadat, hanem a pocakodban 
fejlődő gyermekedet is megóvod, hiszen egy esetleges 
ütközés során a magzatvédő öv használata nélkül a biz-
tonsági öv súlyos sérüléseket okozhat. Az első üléseken 

MOST CSAK:

11.990 Ft

a csattal ellátott hevedert 
használva rögzítheted a 
magzatvédő övet. A hátsó 
ülésen a gyermekülésekhez 
hasonlóan a két csatlakozó 
segítségével 
közvetlenül 
az alvázhoz 
csatlakoz-
tathatod a 
magzatvé-
dő övet.

PANTONE 159
C: 10
M: 70
Y: 95
K: 1
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KIKKABOO RIDE-ON 2 AZ 1-BEN BÉBITAXI

1. 2.

- 3 hónapos korig a felhajtott oldalak kuckót varázsolnak a babának
- 3 hónapos kortól a sík szőnyeg nagy játszófelületet biztosít
- számos játéklehetőség: babatükör, rágóka, vidám színek és figurák
- fejleszti a baba látását, tapintását és finommotorikusmozgását
- megtanulja megkülönböztetni a formákat
- kényelmes, puha anyag
- könnyen tisztítható játszószőnyeg
- mérete: 96 x 96 cm
- cikkszám: 12245 

2.

1.

Könnyű, kényelmes és szórakoztató járgány. A Ride-on 2 az 1-ben 
arra ösztönzi a kicsiket, hogy megtegyék az első lépéseket, és 
hozzájárul az egyensúly és a motoros készségek fejlődéséhez.

- 1 éves kortól 6 éves korig ajánlott
- járássegítőként és járgányként is használható

IMÁDNIVALÓ ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ

AJÁNDÉKÖTLETEK A BABÁNAK
KARÁCSONYRA

KIKKABOO RIDE-ON 
2 AZ 1-BEN BÉBITAXI  

TAF TOYS ÉSZAKI SARK 4 
ÉVSZAK JÁTSZÓSZŐNYEG 

TAF TOYS ÉSZAKI SARK 
4 ÉVSZAK JÁTSZÓSZŐNYEG



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. november 1-től december 31-ig érvényesek.

FILLIKID BÉBITORNÁZÓ

GRACO BABY DELIGHT 
ELEKTROMOS HINTA 

KIKKABOO RIDE-ON 3 AZ 1-BEN JÁRMŰ

3. 4. 5.

- 2 sebességgel rendelkezik
- 3 fokozatba dönthető hinta
- egyszerűen összecsukható
- ötpontos biztonsági övvel
- leszerelhető játékhíddal

- levehető csörgő játékokkal
- fogantyúval ellátott
- ajánlott újszülött kortól
- méret: 60x53x56 cm
- cikkszám: 666-8

4.

3.

5.

A Ride-on 3 az 1-ben megtölti a gyerekek életét örömmel és 
nevetéssel. Három különféle módon használható - járássegítő-
ként, járgányként és rollerként.

- 1 éves kortól 6 éves korig ajánlott
- segíti az első lépések megtételét és az egyensúly kifejlődését

KIKKABOO RIDE-ON 
3 AZ 1-BEN JÁRMŰ

FILLIKID 
BÉBITORNÁZÓ

GRACO BABY DELIGHT 
ELEKTROMOS HINTA 
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Készítsd otthon az adventi naptárat!
A BOLTOKBAN KAPHATÓ MÉREGDRÁGA VAGY CSOKIVAL TÖLTÖTT ADVENTI KA-
LENDÁRIUM HELYETT ÉRDEMES ELGONDOLKOZNI AZON, HOGY IDÉN SAJÁT NAP-

TÁRAT KÉSZÍTESZ A GYEREKEK SZÁMÁRA. 

MIBE ÉRDEMES TENNI AZ AJÁNDÉKOKAT? 
A legegyszerűbb, ha különböző méretű barna 
vagy fehér papírzacskókat vásárolsz, és abba 
rejted a kincseket. Ennek előnye, hogy filctollal 
könnyen rá tudod írni a számot az elejére. Ha 
valami különlegesebbet szeretnél, akkor vásá-
rolhatsz ajándékdobozokat is eltérő nagyságban 
vagy az interneten kereshetsz ötleteket. 

MI KERÜLJÖN BELE? 
Először is el kell döntened, hogy tematikus vagy 
vegyes adventi naptárat szeretnél készíteni. Ha a 
tematikus mellett döntesz, akkor az alábbi ötle-
tekkel tudunk neked segíteni. 

1. MESENAPTÁR, amikor minden napra egy ki-
nyomtatott mesét rejtesz el, amit közösen olvas-
tok el elalvás előtt. 2. Vásárolj egy legalább 25 
darabos JÁTÉKSZETTET VAGY KIRAKÓT, aminek 
a darabjait fogod a naptárban elrejteni, így kará-
csonyra egy igazán nagy ajándék fog összegyűlni, 
amit közösen tudtok összerakni. 

UJJBÁBOK
A naptári napokon ossz el néhány ujjbábot, és 
kezdjetek el bábozni. Alakítsátok a közösen kita-

lált történetet annak alapján, ahogy a szereplők a 
naptárból előkerülnek. 

KARÁCSONYI DEKORÁCIÓ
Ha már felállítjátok a fát december elején, min-
den napra elrejthetsz a kicsiknek a naptárba egy-
egy kis díszt, amit ők helyeznek majd fel a fára. 

ÉDESSÉG
A boltban kapható édességek helyett töltsd meg 
a naptárat házi készítésű kekszekkel, egészséges 
csokival vagy akár gyümölccsel. 

ÉLMÉNYEKRE VÁLTHATÓ KUPONOK
Készíthetsz egy teljes kalandokra és élményekre 
jogosító naptárat, de az is elég, ha csak néhány 
napra készülsz olyan kuponokkal, mint extra 
mese elalvás előtt, közös mozizás, sütisütés vagy 
esetleg focizás.
 

KREATÍV ESZKÖZÖK
Ha a gyermeked szeret rajzolni, akkor nem is 
lehetne jobb ajándékkal megtölteni a naptárat, 
mint zsírkrétával vagy ceruzával. De ha esetleg 
más kreatív elfoglaltságot kedvel, akkor mintavá-
gó olló és matricák is kerülhetnek a csomagba.



MORA MIMOS VASTAG 
PLÉD

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

MOST CSAK:

17.990 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. november 1-től december 31-ig érvényesek.

MAM AJÁNDÉKSZETT

Rendkívül könnyű, pihe-puha anyagból 
készült. Jól használható kiságyban vagy 
babakocsiban a hosszú séta során. Mérete: 
80x110 cm.

MOST CSAK:

4.990 Ft

Ajándékszett újszülötteknek. 
Tartalma:

2 db Anti-Colic 160 ml cumisüveg
1 db Anti-Colic 260 ml cumisüveg
1 db MAM Start cumi
1 db MAM Clip cumitartó

BPA és BPS mentes termékek.

MOST CSAK:

5.990 Ft

THERMOBABY BABYTOP
ETETŐSZÉK
Könnyű összecsukni, kis helyen is 
elfér és könnyen szállítható. Székre 
szerelhető etetőszék, ami a kinyitható 
lábakkal székké alakítható. Biztonsági 
övvel, 2 állítható magassági fokozattal 
és rögzítő hevederrel rendelkezik. 

MOST CSAK:

11.490 Ft
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MOST CSAK:

7.590 Ft

AVENT KÉZI MELLSZÍVÓ NATURAL 
CUMISÜVEGGEL ÉS 5DB 180ML-ES 
VIA POHÁRRAL

MAM MIKROHULLÁMÚ
STERILIZÁTOR

AVENT ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ
ÉS TEJTÁROLÓ KÉSZLET
A szett tartalma: elektromos mellszívó, 125 ml-es és 260 ml-es Natural cu-
misüveg, tejzáró az anyatej tárolásához,  10 darab 180 ml-es tartó edény, 
2 darab tejtároló pohár átalakító, 2 darab eldobható nappali és 2 darab 
éjszakai melltartóbetét.

MOST CSAK:

36.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. november 1-től december 31-ig érvényesek.

Minden MAM cumisüveg, szívóka és egyéb termék 
sterilizálására alkalmas. Mikrohullámú és hideg vi-
zes sterilizálásra. 6 üveget tud sterilizálni 5 perc 
alatt. A termékek a zárt készülékben 24 óráig ste-
rilek maradnak.

- nagy teljesítmény 2 szinten
- lecsöpögtető funkcióval
- a legtöbb mikrohullámú készülékbe belefér
- fertőtlenített termékeket a mellékelt szívókafogóval 
  lehet a sterilizálóból kivenni
- ajándék 1 db Anti-Colic 160 ml-es cumisüveg

Pihentető testhelyzet a spe-
ciális formatervezésnek kö-
szönhetően. A puha masz-
százspárna gyengéden segíti 
a tejáramlást. Natural üveggel 
és etetőcumival, mely termé-
szetes mell-érzetet biztosít. 
A mellszívó kis méretű és 
könnyű, ennek köszönhetően 
egyszerűen tárolható és szál-
lítható, így diszkrétebb a fejés 
útközben. Könnyen tisztítható.

A bekapcsoláskor automatikusan az 
enyhe stimulációs üzemmódban kezd 
működni a tejelválasztás beindításá-
hoz, majd választhatsz a 3 szívási fo-
kozat közül. Masszírozó szirmokkal el-
látott puha párnával. A higiéniát szem 
előtt tartva kialakított zárt rendszer. 
Kis számú különálló alkatrészből áll.

MOST EGYÜTT:

13.990 Ft



A gyermekek folyamatosan igénylik a hintamozgást csecsemőkortól, mert az ki-
emelkedő mértékben járul hozzá az egyensúlyozás megtanulásához. A hintázás 
élménye oldja a belső feszültségeket, illetve különböző kutatások szerint azok a 
gyermekek, akik csecsemő- és iskoláskorban sokat hintáznak, később írni és olvasni 
is könnyebben tanulnak meg.

MOST CSAK:

26.990 Ft

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ HINTÁZÓ. NAGYON PUHA PLÜSS ANYAGBÓL KÉSZÜLT TESTTEL ÉS BIZTONSÁGI 
ÖVEKKEL ELLÁTOTT KÉNYELMES ÜLÉSSEL RENDELKEZIK, AMI BIZTOSÍTJA A KICSI SZÁMÁRA A BIZ-

TONSÁGOS SZÓRAKOZÁST. 10 - 36 HÓNAPOS GYERMEKEK SZÁMÁRA AJÁNLOTT.

NATTOU PLÜSS HINTÁZÓ ÁLLATKA

Nattou állatkák kiváló minőségű hintázók, melyek nagyon puha plüss 
anyagból készült testtel és biztonsági övekkel ellátott üléssel rendel-
keznek. A hintázó állatok fejlesztik az egyensúlyérzéket és hosszú 
időre szórakozást biztosítanak a kicsiknek.




