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ÁLMODOZÓKNAK

KALANDOROKNAK

TRENDKÖVETŐKNEK

Tolókarja állítható magasságú, 
kézzel varrott bőr. Lágy felfüg-
gesztésű szimpla kerekekkel, 
hátul központi fékkel, elöl boly-
gókerékkel. Kompakt méretűre 
csukható a sportrésszel együtt. A 
szett tartalma: könnyű alumínium 
vázas babakocsi megfordítható 
sportrésszel, mózeskosárral és 
bébi-hordozóval. 
TARTOZÉKOK: 5 pontos öv, nap-
tető, esővédő, bevásárlókosár, 
pelenkázótáska. Minden tere-
pen használható.

Szín: 885 Szín: 889

CAM DINAMICO UP 
Easy babakocsi 

MOST CSAK: 
174.990 Ft

STÍLUSOS OLASZ MULTIFUNKCIÓS BABAKOCSI
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Az újságban szereplő árak 2021. szeptember 1. és október 31. között érvé-
nyesek, 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.

Bababoltunkban szeretettel...

...várunk Téged és a babádat!

KAPCSOLAT IMPRESSZUM

Hogy telt a nyarad? Reméljük pihentél, 
csodálatos családi élményekkel lettél gaz-
dagabb, és most új lendülettel vágsz neki a 
következő évszaknak.

Mi ilyenkor szembesülünk mindig azzal, 
hogy a nyár alatt óriásira nőttek a gyere-
keink, és hogy az első hűvösebb estén már 
megborzongva húzzuk magunkra a puló-
verünket. De nem szomorkodunk a nyár 
elmúlta miatt, mert eljött az ideje az őszi 
bolondozásoknak, az aludni készülő ter-
mészet felfedezésének, amikor a piciknek 
hatalmas élmény a pocsolyában való gumi-
csizmás tapicskolás, a vadgesztenyék gyűj-
tögetése és a színesedő levelek látványa.

A hűvösebb estékre hoztunk Neked sok 
hasznos olvasnivalót, így találsz tippeket 
arra, hogyan nyugtassuk meg a nyűgös 
babát, elmondjuk, hogy milyen szempon-
tok alapján érdemes mellszívót választani 
és megosztjuk a kedvenc édességünket is. 
Sőt, adunk tippeket a baba nemét felfedő 
(gender reveal) party szervezéséhez is és 
segítünk megerősíteni a kicsivel a kötő-
dést.

Ha pedig szakértő segítségre van szük-
séged a kelengye összeállításához, akkor 
látogass el üzletünkbe, elérhetőségeinket 
megtalálod a magazin hátoldalán. 



MAM ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ

Anyatejes táplálás 

MAM TEJTÁROLÓ POHÁR

MOST CSAK: 
39.990 Ft

A Mam 2 az 1-ben elektromos mellszívó tökéle-
tes választás, ha gyorsan, könnyedén és diszkré-
ten szeretnéd lefejni az anyatejet. Két egyszerű 
mozdulattal kézi mellszívóvá alakítható. Hatéko-
nyan, mégis kíméletesen távolítja el az anyatejet 
az emlőkből. Tölthető akkumulátora biztosítja 
számodra, hogy bárhol, bármikor használhasd. A 
készülék kétfázisú: stimuláló és fejő üzemmódja 
is van. A stimulálással serkentheted az agyban az 
oxitocin termelődést, ami segíti a tejtermelődést. 
A fejő mozdulatok pedig gyorsan, de gyengéden 
támogatják az anyatej kinyerését. A szívóerőssé-
get 9 különböző fokozatban szabályozhatod.

Ergonomikus formájának köszönhetően használata egysze-
rű, és csendes működtetéséből adódóan ideális otthonra, 
munkahelyre, de akár utazáshoz is. Puha tölcsérbetéte 
garantálja a biztonságos tartást, és kellemes érzést nyújt a 
bőrödnek. Jár hozzá egy tölcsérfedél is, ami védi a szívófejet 
a portól a szoptatások közötti időszakban. Összeszerelése, 
szétszedése és tisztítása gyorsan és könnyen kivitelezhető. 
2 darab Mam Easy StartTM Anti-Colic cumisüveg tartozik 
hozzá: 130 ml-es és 160 ml-es kiszerelésben. És 2 db 120 
ml-es anyatejtároló pohárat is tartalmaz.

Az anyatej és egyéb bébiétel hűtőben történő higiénikus 
tárolására alkalmas. A fedél szorosan zár, ezért utazáskor is 
használható. Könnyedén rácsavarható a MAM mellszívó ra, a 
cumisüveget használva adapterként, így az anyatej közvetle-
nül a pohárba fejhető le. A fejés dátuma feltüntethető a táro-
lóedény oldalán található 2 részre osztott területre. 5 db-os 

MOST CSAK: 
2.490 Ft

A MAM SEGÍTSÉGÉVEL

4 ETETÉS

Minden MAM termék BPA és BPS mentes anyagból készül.

kiszerelés, egy pohár űrtartalma 
120 ml. Egységár: 498 Ft/darab



A MELLSZÍVÓ 5 RÉSZBŐL ÁLL:
- átlátszó csatlakozó: önmagában vagy puha szilikonpárnával is használhatod
- puha tölcsér: garantálja számodra a maximális kényelmet
- tölcsérfedél: higiénikus tárolást és hordozást tesz lehetővé
- kézi szívófogantyú: ergonomikus, így könnyen kézre áll
- Mam Anti-Colic cumisüveg tartozik hozzá.

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

MAM MELLTARTÓBETÉT

MAM BIMBÓVÉDŐ

MAM KÉZI MELLSZÍVÓ CUMISÜVEGGEL

MOST CSAK: 
12.990 Ft

MOST CSAK: 
1.490 Ft

Ergonomikus formájának köszönhetően használata 
egyszerű, és csendes működtetéséből adódóan ideális 
otthonra, munkahelyre, de akár utazáshoz is. A puha 
tölcsérbetét gondoskodik a biztonságos tartásról, 
emellett kellemes érzést nyújt a bőrnek a maximális 
kényelemért. Összeszerelése, szétszedése és tisztítása 
gyorsan és könnyen kivitelezhető.

A természetes alaknak és a bőrhöz hasonló 
felületnek köszönhetően a gyermek köny-

Ultra vékony - láthatatlan - csak 2 mm. Maximális felszívó-
képesség a hosszantartó jó közérzet érdekében. A folya-
dékot a belső réteg gyorsan és biztonságosan szívja fel. 
A külső oldal száraz és puha marad. Szellős légáteresztő 
réteg, a kellemes komfortérzet érdekében megelőzi a bőr 
irritációját és a mellbimbó gyulladását. A nagyobb ra-
gasztófelület és az anatómiai forma miatt biztonságosabb 
rögzítés. 30 db betét a dobozban, egységár: 49,6 Ft/darab

MOST CSAK: 
1.990 Ft

nyen tud szopni a bimbóvédő segítségével. A pillangó-alak 
és a leheletvékony anyag miatt a megszokotthoz hasonlóan 
érezheti a mell puhaságát és illatát. A külső oldalon lévő kis 
mélyedések elegendő levegőt engednek a baba puha bőréhez.  
2 méretben kapható. 2 db mellbimbóvédőt tartalmaz sterili-
zálható tárolódobozban. Egységár: 995 Ft/darab



Ha sokkal több tej termelődik, mint amennyit a 
kisbaba meg tud enni, akkor érdemes beruházni 
egy elektromos mellszívóra. Ezek a készülékek 
kíméletesen és gyorsan távolítják el a maradék 
anyatejet, megkönnyít-
ve az édesanyák min-
dennapjait. 

A másik lényeges 
szempont, hogy egy-
fázisú vagy kétfázisú 
legyen-e a készülék. 
Ennek főleg akkor van 
jelentősége, hogyha 
kevés tej termelődik, 
és szükség van a tej-
leadás megtámogatá-
sára. Ha egyfázisú kézi 
mellszívót tudunk csak 
beszerezni, akkor is 
tudjuk serkenteni vele 
a tejképződést úgy, ha 
apró, pici, gyors moz-
dulatokkal működtet-
jük a készüléket, ám 
ez még fárasztóbb 
lehet a kezünknek. 
A kétfázisú kézi és 
elektromos típusok, 
ezzel szemben képesek stimulálni a tejáram-
lást, anélkül hogy az nekünk bármiféle erőfeszí-
tésünkbe kerülne.

Nagyon fontos, hogy olyan mellszívót keressünk, 
aminek megfelelő szervízháttere van, illetve 
amihez kaphatók pótalkatrészek is. Emellett le-
hetőleg lehessen többféle méretű szívófej közül 

választani a mellszí-
vóhoz, hiszen, ha a 
tölcsér nem illeszke-
dik tökéletesen a mel-
lünkhöz, akkor nem 
lesz jó a vákumkép-
ződés, és nem tudjuk 
hatékonyan lefejni a 
tejet. 

A tölcsérnél továb-
bá figyeljünk rá, hogy 
puha pereme vagy 
párnázott kialakítá-
sa legyen, mert ez is 
hozzásegít bennün-
ket a kényelmes és 
hatékony használat-
hoz. Fontos, hogy mi-
lyen üvegből etetjük 
a babát, ugyanakkor 
ne ez alapján dönt-
sünk egyik vagy má-
sik termék mellett. 
A készülék iránt 
köteleződjünk el, és a 

lefejt tejet inkább öntsük át etetéskor az általunk 
legjobbnak ítélt cumisüvegbe. 

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

Milyen szempontok alapján válasszunk 

MELLSZÍVÓT?

6 ETETÉS

ELSŐDLEGES SZEMPONT A VÁLASZTÁSBAN, HOGY KÉZI VAGY GÉPI KÉSZÜLÉKET VÁ-
SÁROLJUNK-E. ELŐBBI AKKOR LEHET HATÉKONY, HA CSUPÁN KISEBB MENNYISÉGET 
KELL A SZOPTATÁSOK UTÁN LEFEJNÜNK. A MANUÁLIS MELLSZÍVÓK HÁTRÁNYA, HOGY 
A GYAKORI HASZNÁLAT SORÁN ERŐSEN TERHELIK A KEZEKET, AKÁR ÍNHÜVELYGYUL-
LADÁS IS KIALAKULHAT MIATTUK. ELŐNYÜK VISZONT, HOGY OLCSÓBBAN ELÉRHETŐK, 

KICSIK, PRAKTIKUSAK, BÁRHOVÁ MAGUNKKAL VIHETJÜK ŐKET.





BABYONO NATURAL NURSING 
ELDOBHATÓ MELLTARTÓBETÉT

LANSINOH THERAGYÖNGY 
MELLPÁRNA

MOST CSAK: 
990 Ft

Mellterápia egyedülálló eszköze! A mellpárna mikro-
hullámú készülékben is melegíthető. Jelentős enyhülést 
nyújt a mamának a 3 funkciós, többször használható, 
mérgező anyagot nem tartalmazó, latex és ólommentes 
mellpárna. Melegítve: az elzáródott tejcsatornát felsza-
badítja, tejpangás esetén, szoptatás vagy fejés alatt az 
anyatej áramlását segíti. Hűtve: enyhíti az emlőgyulladás 
okozta fájdalmat és duzzanatot.

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

CAM SMARTY SZÉKRE TEHETŐ ETETŐSZÉK

Szivárgásmentes külső réteg két ragasztó csíkkal és 
ultravékony nedvszívó réteg, amely nagyobb diszkréci-
ót biztosít. Szuperabszorbens réteg gél abszorbenssel 
és  selymes, lélegző belső réteg az érzékeny mellbimbó 
számára. A külső réteg színe: fekete vagy fehér, a belső 
réteg színe: fehér. 
- 24 db/csomag
- egységár: 41,25 Ft/darab
- cikkszám: 298

MOST CSAK: 
5.890 Ft

- könnyen kinyitható és összecsukható, kompakt méretű
- hevederek segítségével háttámlás, 
  felnőtt méretű székre csatolható
- levehető etetőtálca
- etetőtálca nélkül a segítségével a babák 
  az étkezőasztalnál is tudnak táplálkozni
- 4 pozícióba emelhető magasság (0-18 cm)
- 3 pontos biztonsági öv
- utazáshoz ideális

8 ETETÉS

MOST CSAK: 
12.990 Ft



A természet ihlette színekkel, a barátságos erdei állatokat ábrázoló mintákkal és a különleges matt felülettel a 
160 és a 260 ml-es MAM Anti-Colic Matt Forest cumisüvegek ideálisak a kisbabáknak. Az innovatív Anti-Colic 
cumisüveg rendszere folyamatos folyadékáramlást biztosít, így csökken a levegőbuborékok és a kólikás 
hasfájás kialakulásának esélye, amit az anyukák 80%-a2 megerősített. A lapos, szimmetrikus, puha SkinSoft 
szilikon etetőcumi nagyon ismerős élményt nyújt3, mivel utánozza az anyai mellbimbót szoptatás közben, 
és így tökéletesen illik a baba szájába. Számos oka van, hogy a babák 94%-a1 könnyen elfogadja az innovatív 
MAM Anti-Colic cumisüveget, ideális támogatás az újszülötteknek és kiváló segítség a szoptatással kom-
binált etetéshez.
Az önsterilizáló funkciónak köszönhetően a cumisüveg egyszerűen és gyorsan tisztítható - ideális utazáshoz is, 
mivel mikrohullámú sütőben 3 perc alatt fertőtleníthető. Ha szeretne többet megtudni a MAM Anti-Colic Matt 
Forest cumisüvegekről és a kapcsolódó kutatási eredményeinkről, keresse fel a mambaby.com oldalt. 
1 Piackutatás 2009-2017, 1508 babával tesztelve: Ausztria, Németország, Nagy-Britannia, Amerikai Egyesült Államok
2 Helyi tanulmány, Ausztria 2011, 73 hasfájós baba anyukájának közreműködésével tesztelve/ Piackutatás, Amerikai Egyesült Államok 2010,
  35 hasfájós baba anyukájának közreműködésével tesztelve
3 Klinikai tanulmány: Argentína 2012, 34 babával tesztelve
4 denkstatt által készített Globális termékre vonatkozó karbon lábnyom tanulmány, Ausztria 2013

Fedezze fel a MAM termékek széles választékát:

Kl
inikailag

b
i z o n y í t o t t

MAM Anti-Colic Matt Forest cumisüveg: a babák imádják, hogy könnyedén ihatnak

ORVOSSZAKÉRTŐKKEL KÖZÖSEN FEJLESZTVE

Csapatmunka a maximális biztonságért:
Csak egészségügyi szakértőink 
jóváhagyása után állnak rendelkezésre 
termékeink a babák számára. 

Az összes MAM termék BPA és BPS 
mentes anyagból készül.

BPA
BPS
free



MOST CSAK: 
1.390 Ft

Új „kék magja” szuper nedvszívó, súlyának 20-szorosát képes felszívni és 
megtartani. Ultra vékony, természetes vonalú, diszkrét. Intenzív tejürülés 
esetén is megtartja formáját. Szuper puha, átlélegző. Biztosítja, hogy 
melled és ruhád szárazon maradjon éjszaka is. Egyenként csomagolt, 
eldobható. Biztonságos gyűrődésmentes rögzítés két ragasztócsíkkal. 24 
darabos. Egységár: 57,91 Ft/darab

LANSINOH ÉJSZAKAI ÉS NAPPALI MELLTARTÓBETÉT

Áfonyás almás cobbler

Egy tálban keverjünk össze 600 g fagyasztott 
áfonyát (használhatunk meggyet, epret stb.), 

200 g hámozott apróra vágott almával, 2 evőka-
nál barnacukorral, 2 evőkanál keményítővel, 1 
evőkanál citromlével és 1-2 evőkanál vanília-

aromával. 

Egy másik edényben összerakjuk a tészta 
összetevőit, ami 200 g liszt, 80 g barnacukor, 90 

g kókuszolaj (vagy vaj), fél kávéskanál sütő-
por, 130 ml zabtej (vagy sima tej), 2 evőkanál 
citromlé és só. Jól keverjük össze, de nem 

szükséges alaposan összegyúrni. Egy sűrűbb 
tésztát kell kapnunk, amit elsőre lehetetlennek 

tűnik majd a gyümölcs tetejére kenni. 

Egy sütőformába öntsük bele a gyümölcsös 
keveréket, majd kis adagonként kanalazzuk 
rá a tésztát. Egy rusztikus kinézetű sütit kell 
kapnunk, így nem kell aggódni, ha nem jut 

mindenhová egyforma mennyiségben. 

A tetejét zabtejjel kenjük meg és szórjuk meg 
fahéjjal és 1 evőkanál cukorral. Előmelegített 

sütőben 180 fokon körülbelül 30 percig 
sütjük, amíg a teteje aranybarna nem lesz 

és a gyümölcs be nem sűrűsödik.

Tálalhatjuk kihűlve magában, melegen 
vaníliafagyival vagy görög joghurttal. 

10 ETETÉS



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

MOMERT DIGITÁLIS MÉRLEG

MOST CSAK: 
13.490 Ft

Ultrakönnyű, műanyag babamérleg 20 kg-os 
kapacitással, 5 g-os osztással. Precíziós mérési 
rendszer és súlykülönbség kijelzése funkció. LCD 
kijelző. Mértékegységek: Kg/Lb/St. Súlyrögzítés 
és tára funkció. Automatikus kikapcsolás. Túl-
terhelés kijelzése, alacsony energiaszint kijelzése. 
Cikkszám: 6401

GRACO SWIFT FOLD ETETŐSZÉK

MOST CSAK:

39.990 Ft

Hosszú ideig jól kihasználható, kompakt méretűre csukható etetőszék, ami 
együtt „nő” a gyerekkel. Nagyon könnyen, egy kézzel összecsukható.  9 magas-
ságba állítható az asztal magasságának megfelelően. Két kerekének köszönhe-
tően könnyen mozgatható. A kényelem érdekében 3 pozícióba dönthető hát-
támlája van. Könnyen letörölhető az etetőszék ülőrésze. Egy kézzel könnyen 
eltávolítható mindkét tálca, és a felső tálca mosogatógépben is mosható.



GAMBERRITOS KAPUCNIS FÜRDŐLEPEDŐ

A szuper árak mindig mosolyra 

fakasztanak bababoltunkban!

BOLTUNK ELÉRHETŐSÉGÉT MEGTALÁLOD 
A MAGAZIN HÁTOLDALÁN!

MOST CSAK: 
5.490 Ft

12 HIGIÉNIA

Kedves mintával ellátott Gamberritos kapucnis für-
dőlepedő. 100x100 cm méretű. 100% pamut anyagú.



PÖTTYÖS: 
6.390 Ft

MOST CSAK: 
4.990 Ft

CEBA PUHA 
3 OLDALÚ 
PELENKÁZÓLAP

CLEVAMAMA CSÚSZÁSGÁTLÓ ÉS TÉRDELŐPÁRNA

THERMOBABY AQUABABY BABA ÜLŐKE KÁDBA
Az Aquababy babaülőke megtartja a babát a kádban, miközben 
mégis szabadon mozoghat. Könnyedén fixálható az erős tapadó-
korongok segítségével, így biztosítva a stabilitást. 7-től 16 hóna-
pos korig használható, de maximum 13 kg-ig terhelhető. 

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

SIMA:

 5.990 Ft

- 50x70 cm-es pelenkzólap
- PVC bevonatú
- könnyen tisztán tartható
- pelenkázó szekrényekhez 
  ajánlott

MOST CSAK: 
4.290 Ft

EXTRA HOSSZÚ

MAGAS SZINTŰ BABABIZTONSÁG A FÜRDETÉSKOR!

 - megvédi a kisgyermeket a kádban vagy zuhanyzóban való elcsúszástól
 - extra hosszú 43x91cm, lefedi a kád teljes alját
 - két gyermek fürdetéséhez is
- egyedülálló térdelőpárnája könnyebbé teszi a fürdetést.

A párnázott csúszásgátló tapadókorongjai biztosan a helyén tartják a kádban és 
a zuhanyzóban is. Csúszásmentes, gyorsan szárad.

MINTÁS:

6.390 Ft



REJTSÜK TORTÁBA

Ha nem szeretnénk cukrászdára költeni, ak-
kor állítsunk össze egy vaníliás tortaalapot, 
amit megszínezünk rózsaszín vagy kék étel-
festékkel. Sütés után vonjuk be jó alaposan a 
külsejét tortabevonóval vagy mázzal, hogy ne 
látszódjon a torta színe. Felvágás után azon-

nal látszani fog a színből a kicsi neme. 

LUFIBAN A MEGOLDÁS

Vásároljunk legalább 12 darab lufit, amiből 
három kivételével mindegyiket töltsük meg 
a baba nemének megfelelő színű konfettivel, 
a maradékot pedig az ellenkező színnel. A 
lufikat felfújva tegyük egy nagy táblára és en-
gedjük, hogy a kismama és a kispapa egyen-
ként kilyukassza a lufikat. Amelyik színből 
három darabnál többet találnak, az lesz  

a baba neme. 

BABAVÁRÓ BULI ÖTLETEK
Kisfiút vagy kislányt vársz?

14 AKTUÁLIS

Az elmúlt években Magyarországon is egyre népszerűbbé váltak az úgynevezett gender reveal 
partik, aminek a témája, hogy a babaváró kisfiút vagy kislányt hord-e a szíve alatt. Ilyenkor a 
baba nemét csak egy-két ember vagy egy szűk kör tudja előre (ők azok, akiket a szonográfus 
bizalmasan beavat), akik egy buli keretében fedik ezt fel a várandós, a családja és barátai előtt. 

De milyen meglepetéssel lehet felfedni a kicsi nemét? 



BABAVÁRÓ BULI ÖTLETEK

DOBOZBAN A MEGLEPETÉS

Töltsünk meg egy nagy dobozt a baba ne-
mének megfelelő lufikkal, majd jól zárjuk 
le. Egy buli keretében engedjük, hogy a ba-
baváró pár nyissa ki és engedje ki a lufikat 
a dobozból. Ha nem megoldható egy buli, 
akkor ezt a megoldást meg lehet csinálni 
videós formában is a messzebb élők szá-

mára. 

PUKKANÁSRA FEL

Ha nem szeretnénk vesződni az előkészü-
letekkel, akkor már lehet kapni rózsaszín 
vagy kék színű konfettiágyút és füstbom-
bát. Mindkét megoldás nagyon látványos 

fényképeken és videókon is.



CAM BABY BAGNO BABAKÁD

MOST CSAK: 
3.990 Ft

0-12 hónapos korig. 2 csúszásmentes, anatómiai formájú üléssel, az 
egyik oldalon fektetve 0-6 hónapos korig, másik oldalon ültetve 6-12 

BABYONO BAMBUSZ KIFOGÓ CSÖRGŐVEL

hónapos korig. Szivacs- és szappantartóval, kis 
zuhanyozó kancsóval, leeresztődugóval. Stabil 
tartást biztosító lábakkal.

Rendkívül puha és finom antibakteriális 
és hipoallergén bambusz kifogó. 

- érzékeny bőrre is alkalmas 
- tökéletes takaróként otthon  
  és séták közben is 
- merev, ablakos kartondobozba  
  csomagolva  
- remek ajándékötlet 
- anyaga: 70% bambusz, 30% pamut  
- méretei: 120 x 120 cm 
- cikkszám: 536

MOST CSAK: 
8.990 Ft

16 HIGIÉNIA



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

BABYONO CSÚSZÁSGÁTLÓ 
Fürdőkádban és zuhanyzóban egyaránt használ-
ható. Kiváló tapadóerő, melyet a tapadókorongok 
segítségével érhetünk el. Használatával elkerülhető 
a váratlan vízbe csúszás. 6 színben kapható. Mérete: 
55x35 cm. Cikkszám: 1345

BABYONO FÉSŰ-KEFE 

MOST CSAK: 
2.190 Ft

BABYONO VÍZHŐMÉRŐ
- könnyen leolvasható skálával 
- higanymentes 
- a vízhőmérséklet pontos mérése 
- úszik a víz felszínén 
- cikkszám: 777

MOST CSAK: 
890 Ft

Újszülött kortól ajánlott. 
Antisztatikus, nem 
töltődik fel a dörzsöléstől. 
Ideális a babafejbőré-
nek masszírozásához. 
Csúszásmentes fogantyú. 
A fésű vége lekerekített.
Cikkszám: 570

MOST CSAK: 
890 Ft



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

50 ML:

549 Ft

Multifunkciós érintés nélküli hőmérő, ami 
nem csak a test, de a folyadékok és tárgyak 
hőmérsékletét is képes megmérni. Nagy, 
háttérvilágítással rendelke-
ző kijelzővel. 1 másodperc 
alatt mér. Mérés végén 
hangjelzést ad, ami éjsza-
kára kikapcsolható. A mért 
eredményeket tárolja. 

MOST CSAK:

9.990 Ft

Segítségével egyszerűen tehet-
jük könnyebbé gyermekünk 
légvételét. Vízálló burkolatának 
köszönhetően tisztítása egysze-
rű. Üzemelése csendes, így a 
baba is könnyebben megszokja. 
Kézreálló formája és kis súlya 
van. Tartálya 4 ml-es, mosható. 

MOST CSAK: 
990 Ft

BABYONO TÖBBSZÖR 
HASZNÁLHATÓ 
HÁLÓS BUGYI
M, L, XL, XXL méretben kapha-
tó kényelmes többször használ-
ható hálós nadrág. Szülés után 
higiénikus,  könnyű és puha. 
Segít a szülés utáni betétet a 
helyén tartani. 2 db csomagon-
ként. Egységár: 495 Ft/darab. 
Cikkszám: 503

MOST CSAK: 
11.490 Ft

MEDEL NO CONTACT ÉRINTÉS NÉLKÜLI 
INFRA HŐMÉRŐ ÉS LÁZMÉRŐ

Elpusztítja a vírusok, gombák és bak-
tériumok 99,99%-át a bőrfelületről. 
Bőrápoló összetevőknek, B5 pro- és 
E-vitaminnak köszönhetően nem szá-
rít. Használata után a bőr nem ragad, 
kellemes tapintású lesz. Antimikrobiá-
lis spektrum: baktericid, tuberkolocid, 
fungicid és virucid hatás.

18 HIGIÉNIA

MOMERT VÍZÁLLÓ ELEMES ORRSZÍVÓ

CAOSEPT  VÍZ NÉLKÜLI KÉZFERTŐTLENÍTŐ GÉL

110 ML: 
790 Ft

500 ML: 
1.390 Ft

CSÁSZÁRMETSZÉS UTÁN HÁLÓS 
ELDOBHATÓ BUGYIT SZABAD 
VISELNÜNK, MERT ENNÉL TUD A 
LEGJOBBAN SZELLŐZNI A SEB.

Egységár:  10.980 Ft/liter Egységár:  7.182 Ft/liter Egységár: 2.790 Ft/liter



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

Ultra soft

Játszócumi

* 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.

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

A rendkívül puha, rugalmas 
FlexiFit cumipajzsunk követi 
a baba arcának vonalát, így 
kevésbé hagy nyomot az 
arcon, és kevésbé irritálja azt.

•	Az	egyedülálló	FlexiFit	rugalmas	
cumipajzs	selymesen	puha	és	
gyengéd	a	baba	arcához

•	Egészségügyi	szakemberek	és	
anyukák	részvételével	fejlesztve

•	Optimális	levegőáramlást	biztosít

•	Kényelmesen	puha,	bársonyos	cumi

•	Támogatja	az	egészséges	fogfejlődést

•	Sterilizálás	és	tárolás	egyetlen	
praktikus	tokban

•	98%-os	cumielfogadás*

A legpuhább cumi  
– a baba érzékeny 
bőre számára

BPA
-mentes

pa_matti_A5.indd   1 14.5.2021   7:27:10



SZÜLŐI KIHÍVÁS

Minden szülő tudja, hogy vannak napok, 
amik igazán nehezek. Amikor semmi 
nem úgy sül el, ahogy kéne, és mi csak 
ülünk este magunkba roskadva azon 
töprengve, hogy mit rontottunk el. Fon-
tos leszögezni, hogy szülőnek lenni az 
egyik legszebb és legnehezebb feladat. 
Ezért is tartjuk fontosnak azon ötletek 
összegyűjtését, amik segítenek legyőzni 
ezeket a napokat és erősítik a kötődést a 
gyermekünkkel. 

KEZDJÜNK ÉS FEJEZZÜNK BE MINDEN 
NAPOT POZITÍVAN

Lefekvés előtt nézzünk a gyermekünk 
szemébe és mondjuk el neki, hogy 
mennyire szeretjük őt. Köszönjük meg, 
hogy ilyen jó gyerek volt aznap, ha pedig 
rosszul viselkedett, akkor kívánjunk neki 
jó éjszakát és szép álmokat. Ébredés 
után pedig köszöntsük őt valami kedves 
mondattal, hogy jól induljon a reggele. 

LEGYÜNK HÁLÁSAK MINDEN APRÓSÁ-
GÉRT, AMIT MEGTESZNEK. 

Minden alkalommal, amikor a gyerme-
künk hallgat ránk és megteszi, amit 
kértünk, hangosan dicsérjük meg vagy 
köszönjük meg neki, hogy hallgatott 
ránk. Fontos, hogy mindig érezze, hogy 
milyen büszkék vagyunk rá. 

CSÖKKENTSÜK A MOBILTELEFON 
HASZNÁLATÁT

Bár a közösségi média oldalak csábító-
ak, mégis sokkal jobb, ha csak bizonyos 
ideig engedjük, hogy beszippantsanak. A 
kicsik az alapján tanulnak, amilyen pél-
dát látnak, így hosszútávon sokat segít, 
ha nem azt látják otthon, hogy mindenki 
folyamatosan a telefonját nyomkodja. 

ERŐSÍTSÜK MEG A KÖTŐDÉSÜNKET!

20 AKTUÁLIS



HALLGASSUK MEG ŐKET

Ha szeretnének elmesélni valamit, akkor próbál-
junk meg rájuk nézni és valóban figyelni, érdek-
lődni a történet után és válaszoljuk meg a felme-
rülő kérdéseket. Igen, minden egyes kérdést. A 
bugyutákat, a nehezeket és még azokat is, amikre 
nem tudjuk a választ. A legjobb útja, hogy tanul-
janak, ha minél többet kérdeznek, így ne állítsuk 
meg őket ebben. Ha tényleg nem tudjuk a választ, 
akkor válaszoljuk azt, hogy „Nagyon jó kérdés, de 
ebben sajnos nem vagyok biztos. Gyere és néz-
zünk utána együtt”.

MUTASSUNK  
TISZTELETET  
AZ ÉDESAPJUK 
/ÉDESANYJUK FELÉ

Akár együtt vagyunk 
a másik szülővel, 
akár nem, minden 
alkalommal a gyer-
mekünk előtt mutas-
sunk felé tiszteletet. 
Mi vagyunk az első 
párkapcsolati minta, 
amivel a kicsi talál-
kozik, így fontos, hogy 
egészséges és meg-
becsülésen alapuló 
mintát lássanak. 

ALAKÍTSUNK KI KÖZÖS SZOKÁSOKAT

Ez lehet egy egyszerű közös könyvolvasás 
a nap végén vagy hogy a kicsik segítenek 
megteríteni az asztalt étkezés előtt. Ha 
eltérő korú gyermekeink vannak, akkor 
legyen közös tradíciónk külön minden gye-
rekkel és gondoskodjunk arról, hogy le-
gyen mindenkivel külön időnk foglalkozni. 

MINDEN NAP LEGYEN KÖZÖS AKTIVITÁS

Menjünk el közösen sétálni, játszunk a 
parkban vagy sportoljunk. Ha úgy érezzük, 
hogy túl fáradtak vagyunk a közös játék-
hoz, akkor is hagyjuk, hogy ők kitombolják 
magukat és jól kifáradjanak a nap végére. 



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

KIKKABOO KÖTÖTT 
APRÓMINTÁS TAKARÓ

GAMBERRITOS PLÜSS BUBORÉKOS 
TAKARÓ SZUNDIKENDŐVEL
Nagyon puha takaró, amihez egy 
aranyos szundikendő is jár. A szun-
dikendő mérete körülbelül 23 cm, 
míg a takaró 80x110 cm-es méretű, 
100% poliészter anyagú.

NATTOU PLÜSS FELHÚZÓS ZENÉLŐ

MOST CSAK: 
6.990 Ft

MOST CSAK: 
6.490 Ft

Puha, kötött aprómintás takaró.

- 100% pamut
- mérete: 70 x 100 cm
- mosógépben 30°C-on mosható

Puha plüss anyagból készült felhúzós ze-
nélő. Eltérő nagyon kedves, cuki figurákkal 
és méretben. Az akcióban a nagy méretű 
(28, 30 és 36 cm-es) játékok szerepelnek.

22 OTTHON

MOST CSAK: 
2.990 Ft



80X110 CM: 
5.990 Ft

110X140 CM: 
7.990 Ft

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

KIKKABOO PUHA POLÁR 
TAKARÓ
Luxus szuper puha takaró 
prémium minőségű polár 
anyagból. Játékos, vidám 
mintával; ajándékdobozba 
csomagolva. Méretek: 80 x 
110 cm, 110 × 140 cm.

MOST CSAK:

6.990 Ft



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

SZABADON ÉS SZABADBAN 

MOZOGVA HORDOZÓVAL

24 VÁSÁR

A karikás kendő kicsi, könnyű szinte bár-
hol elfér és azon szülők számára, akiknek 
egészséges a gerincük, jól jöhet a gyorsan 
megoldandó helyzetekben, szoptatásban vagy 
bármilyen más hordozóeszközt kiegészítve is.
A hordozókendők adta ölelősséget keresők 
számára a rugalmas vagy a szövött kendő 
jelentheti a biztonságot és az elégedettséget.

Bármelyik eszközt is használjuk, a hordozás 
támogatni fogja a gyermek és a szülő közötti 
összhangot, erősíti a szavak nélküli kommu-
nikációt, a biztonság és bizonyosság érzését a 
gyermekben.

Emellett segíti a gyermek testi, idegrendszeri 
és szellemi fejlődését, hiszen ha nem szaba-
don mozog épp, akkor a hordozóban mozdul 
együtt a szüleivel, gondozóival.

A mozgás a kisgyermek számára létkérdés. 
Szülőként nagyon fontos, hogy gyermekünk 
számára megteremtsük a szabad, termé-
szetes mozgás lehetőségét, mely az egész 
családnak örömet és egészséget ad. A gyer-

AZ ŐSZ TARTOGATHAT SZÁMUNKRA MÉG SOK SZÉP KIRÁNDULÓS IDŐT 
VAGY HOSSZABB-RÖVIDEBB UTAZÁSOKAT. A KISGYERMEKES CSALÁDOK 
SZÁMÁRA SZINTE MINDEN UTAZÁS ÉS KIMOZDULÁS KÖNNYEN MEGOLD-
HATÓ, HA HORDOZÓESZKÖZT IS VISZÜNK MAGUNKKAL.



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 magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

mekek ösztönösen érzik ezt, így szinte folyton 
mozognak. Már magzat korában fontos, hogy 
érezze mit jelent mozogni, milyen az édes-
anyja pocakjában mozgatva átélni a mozdu-
latokat. 

KISMAMAKÉNT IS MOZOGJUNK RENDSZE-
RESEN NAPONTA ÉS AKTÍVAN IS HETENTE, 
AMIKOR TEHETJÜK! EGYRÉSZT A SAJÁT 
EGÉSZSÉGÜNK, POZITÍV HANGULATUNK 
MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN, MÁSRÉSZT A 
GYERMEKÜNK EGÉSZSÉGE ÉRDEKÉBEN. A 
GYERMEKNEK SZÜLETÉSE UTÁN IS LÉNYE-
GES, HOGY ÁTÉLHESSE A MOZGÁS ÖRÖMÉT, 
HOGY RÉSZT VEHESSEN AZ AKTÍV TEVÉ-
KENYSÉGEKBEN. MOZDULJUNK KI VELE 
BÁTRAN, HA TEHETJÜK! 

A hordozás gyönyörűen ötvözi a mozgás és 

a testközelség jótékony hatásait. Öröm az 
egész család számára.

Lénárt - Kósa Katalin
nandu-wrap.com

NANIA DREAM ANIMALS 
ÜLÉSMAGASÍTÓ
15-36 kg-ig használható, Franciaországban gyártott ülés-
magasító. Ideális, amikor a gyermek már eléri a 135 cm-es 
magasságot, de még nem érte el a 150 cm-es magasságot. 
Az autó 3 pontos biztonsági övével lehet rögzíteni. Párná-
zott ülőfelülete könyöklővel kényelmes ülést biztosít a gyer-
mek számára. A huzat levehető, így 
könnyedén mosható.

MOST CSAK: 
5.490 Ft



MOST CSAK:

11.990 Ft

PREGNANT 
IZI FIX 
MAGZATVÉDŐ ÖV 

ISOFIX CSATLAKOZÁSSAL

26 UTAZÁS

MIÉRT VAN EZ?

A baba a pocakban ki van 
téve az utazás veszélyének! 
Ez az autózás esetében fo-
kozottan érvényes. A kisma-
mák saját bevallásuk szerint 
hanyagolják a biztonsági öv 
használatát, amit a baleseti 
statisztikák is igazolnak.

Egy nagyon egyszerű magya-
rázat kíséretében: kényel-
metlen! A pillanatnyi kénye-
lemért viszont óriási árat 
fizet, aki nem köti be magát, 
mert akár egy erősebb féke-
zés hatására nekicsapódhat 
pocakkal az autó valamelyik 
elemének.

A természet nem rendezke-
dett be arra, hogy egy akár 
csak 40km/h-nál történő 
koccanás esetén a testsúly 
többszörösével előre lendülő 
tömeget hatásosan tompít-
son úgy, hogy a magzat ne 
sérüljön. Ilyen esetben az 
anya sérülése mindenképp 
kihat a magzatra.

Belegondolni is rossz, hogy 
ez azonnal minimum 2 em-
ber, ikrek esetén még több 
életet veszélyeztet. 

PEDIG A MEGOLDÁS EGY-
SZERŰ, A NEVE: BESAFE 
MAGZATVÉDŐ ÖV

Használata rendkívül egy-
szerű és praktikus, mert a 
biztonsági övet a pocak alá 
vezeti, így erős fékezéskor, 
netán egy ütközés bekövet-
keztekor a lassulási energia 
nem a hasat, hanem a me-
dencecsontot terheli. 

A magzatvédő öv a világ 
minden táján rendkívül nép-
szerű, mert fokozza a kisma-
mák utazási komfortját és 
megfelelő használat mellett 
csökkenti az erős fékezés és 
az autóbalesetek által bekö-
vetkezett sérüléseket mind a 
babánál, mind a mamánál! 

Már ISOFIX csatlakozással 
is kapható! Az első üléseken 
a csattal ellátott hevedert 
használva rögzítheted a 
magzatvédő övet. A hátsó 
ülésen a gyermekülésekhez 
hasonlóan a két csatlakozó 
segítségével közvetlenül az 
alvázhoz csatlakoztathatod a 
magzatvédő övet. 

TÖRÉSTESZTELT A TE ÉS A 
GYERMEKED BIZTONSÁGA 
ÉRDEKÉBEN.

KISMAMÁK  
AZ AUTÓBAN
BIZTONSÁGBAN A  
TERHESSÉG ALATT IS
EGY NEMZETKÖZI FELMÉRÉS SZERINT AZ AU-

TÓS BALESETEKBEN A KISMAMÁK SÉRÜLÉSI 

ARÁNYA JELENTŐSEN NAGYOBB AZ ÁTLAGNÁL!



14 FOKOZATBAN
ÁLLÍTHATÓ
FEJTÁMLA
Együtt nő a 

gyermekkel.

ZÁRHATÓ
VÁLLÖV

TERELŐK
Mindig megfelelő

magasságban tartja
a vállövet.

MOST CSAK: 
62.990Ft

SÚLY:
15 - 36 kg

KOR:
kb. 4-12 éves

RŐGZÍTÉS:
3 pontos biztonsági övvel
vagy ISOfix

BEKÖTÉS:
Menetirány szerint
JÓVÁHAGYÁS:
ECE R44-04

A szövetek és az
energiaelnyelő hab
megfelel a szigorú
REACH-előírásoknak
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TIPP:
Fokozd gyermeked

kényelmét és
biztonságát az iZi Flex S
FIX biztonsági ülésben

a külön megvásárolható 
PAD+ és SIP+ 

kiegészítőkkel!

ELÉRHETŐ SZÍNEK:

LEVEHETŐ
OLDALÜTKÖZÉS
ELLENI ÜTKÖZŐK
44 cm-re is
csökkenthető
szélesség, így akár
3 ember/ülés is elfér
egymás mellett.

36 BeSafe  Ko l lekc ió  2021

TECHNIKAI 
INFORMÁCIÓK

SÚLY:  
15 - 36 kg

KOR:
kb. 4-12 éves

RŐGZÍTÉS: 
3 pontos biztonsági övvel 
vagy ISOfix

BEKÖTÉS: 
Menetirány szerint

JÓVÁHAGYÁS:
ECE R44-04

A szövetek és az 
energiaelnyelő hab 
megfelel a szigorú 
REACH-előírásoknak

1 2
3LEVEHETŐ  
OLDALÜTKÖZÉS 
ELLENI ÜTKÖZŐK 
44 cm-re is  
csökkenthető  
szélesség, így akár  
3 ember/ülés is elfér 
egymás mellett.

ZÁRHATÓ  
VÁLLÖV  

TERELŐK 
Mindig megfelelő 

magasságban tartja a 
vállövet.

14 FOKOZATBAN 
ÁLLÍTHATÓ  
FEJTÁMLA 
Együtt nő a gyermekkel.

*Kérjük vedd figyelembe, hogy az 
életkori határértékek csak irány-
vonalak átlag termethez viszonyít-
va és nem jelentenek garanciát 
vagy éppen valós limitet.

Fresh  
Black Cab

Metallic 
Mélange

Sea Green
Mélange

Premium Car 
Interior Black

ELÉRHETŐ:

TIPP: 
Fokozd gyermeked 

kényelmét és  
biztonságát az iZi Flex S 
FIX biztonsági ülésben  

a PAD + és SIP +  
tartozékcsomaggal!

IZI FLEX S FIX
Biztonság és rugalmasság tökéletes kombinációja.
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.
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KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ BABAKOCSI, AMI 
EGY GOMBNYOMÁSRA ÖSSZECSUKJA 
MAGÁT. 

Alumínium vázának köszönhetően kellemesen köny-
nyű és tervezésének hála kicsire csukódik össze. Egy 
sok hellyel rendelkező, levehető bevásárlókosár talál-
ható a vázra erősítve, amiben minden szükséges do-
log elfér. 6 hónapos kortól használható. 3 fokozatban 
dönthető háttámlája és bolygósítható első kerekei 
vannak. Stílusos megjelenést a műbőr kapaszkodó és 
tolókar biztosítja.

ANINA AUTO CLICK SPORT-
BABAKOCSI

MOST CSAK: 
59.990 Ft

NANIA BEFIX ANIMALS GYEREKÜLÉS
Oldalütközés elleni védelemmel, hogy a gyermek még na-
gyobb biztonságban legyen. 15-36 kg-ig használható. 

Fejtámlája állítható, a kartámasz segítségével kényelme-
sen elhelyezheti a gyermek a karjait, tovább növelve ez-
zel a komfortot. Huzata 100% poliészter, mely levehető és 
könnyen mosható, így az ülés tisztántartása nem jelenthet 
akadályt az anyukáknak. 

Az autóban található 3 pontos biztonsági övvel rögzíthető. 
Magassága: 68-80 cm. Az  ADAC teszteken jó minősítéssel 
vizsgázott.

28 UTAZÁS

MOST CSAK: 
13.990 Ft

GOMBNYOMÁSRA 
ÖSSZECSUKÓDIK



GRACO EVO TRIO BABAKOCSI

A Graco Evo egy újszülött kortól használható multifunkciós babakocsi, ami kismére-
tűre kényelmesen egy kézzel összecsukható. Ötpontos biztonsági övvel és kivételesen 

nagy bevásárlókosárral rendelkezik. Ülőrésze egy mozdulattal levehető, míg a sportrész 
mindkét irányból feltehető a vázra. A háttámlája 3 fokozatban dönthető a teljes kényelem 

érdekében. Huzata levehető és mosható.

MOST CSAK:

119.990 Ft

EGY MOZDULATTAL
LEVEHETŐ BÉBIHORDOZÓ

MEGFORDÍTHATÓ ÜLÉS
DÖNTHETŐ HÁTTÁMLÁVAL

KÉNYELMES MÓZESKOSÁR
MÁR ÚJSZÜLÖTT KORTÓL



HOGYAN NYUGTASSUNK MEG 
EGY NYŰGÖS BABÁT?

AZÉRT NYŰGŐS, MERT AZ 
ALAPVETŐ SZÜKSÉGLETEI  
NINCSENEK KIELÉGÍTVE?
Etetsd meg a babát.
Cseréld ki a pelust. 
Fektesd le aludni.
Büfiztesd meg

AZÉRT NYŰGÖS, MERT NEM 
ÉRZI JÓL MAGÁT?

HASPUFFADÁS,  
GÁZKÉPZŐDÉS ESETÉN

Hátonfekve pedálozós mozdu-
latokkal mozgasd a lábait. 
Fektesd a babát a tér-
dedre, és óvatosan 
masszírozd a  
hátát.
Nézz utána, hogyan 
kell babamasszázst 
végezni a kicsi hasán. 

AZÉRT NYŰGÖS, 
MERT JÖN A FOGA?
Használj hűthető 
rágókát, mert csök-
kenti a fogzás okozta 
kellemetlenségeket. 

A gyermekem születése előtt semmilyen tapasztalatom nem volt a babákkal. Ezért 
derült égből a villámcsapásként ért, hogy mennyire nehéz megérteni, hogy mitől 
nyűgös egy baba és utána meg is nyugtatni. Persze, ha éhes, akkor könnyebb a hely-
zet, és idővel már én is rutinosabb anyává váltam, de még a mai napig is nagyon sok 
segítséget nyújt számomra ez az ellenőrzőlista, ha úgy érzem, hogy már mindent 
megpróbáltam. Készítettünk belőle számodra egy nyomtatható változatot is, amit le 

tudsz menteni a telefonodra, hogy minden vészhelyzet esetén kéznél legyen. 

AZÉRT NYŰGŐS, MERT ÖLE-
LÉSRE VÁGYIK?

Öleld magadhoz szorosan.
Kösd magadra a kicsit egy 
hordozókendőben vagy baba-
hordozóban. 
Ha semmi más nem mű-
ködik, akkor hívd segítsé-
gül a kicsi megnyugtatásában 
a cumit. 

AZÉRT NYŰGŐS, MERT EGY 
KIS MOZGÁSRA VÁGYIK?

Gyengéden ringasd a kicsit  
a karodban. 
Vidd el a babát egy sétára a  
babakocsiban vagy a bébihor-
dozóban.
Használj pihenőszéket vagy 
hintát. 

AZÉRT NYŰGÖS, MERT TÚL 
NAGY A CSEND?

A füle mellett halkan beszélj 
hozzá nyugtató  hangon. 

Tölts le egy fehér zajt játszó 
mobilapplikációt. 

Indíts egy nyugtató  
zenét vagy énekelj a  
babának. 

NYOMTATHATÓ LISTÁVAL

QR KÓD A

LISTÁHOZ
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DISNEY COSMO GYEREKÜLÉS

DISNEY BELINE GYEREKÜLÉS

MOST CSAK: 
24.990 Ft

MOST CSAK: 
18.990 Ft

AZÉRT NYŰGÖS, MERT 
KÉNYELMETLENÜL 
ÉRZI MAGÁT?

Ellenőrizd a baba test-
hőmérsékletét. Nem túl 
meleg vagy hideg? 

Nézd meg, hogy nem  
maradt-e a ruhában egy 
címke vagy kényelmet-
len bevarrás. 

Menj ki és levegőzzetek 
egyet a babával.

AZÉRT NYŰGŐS, MERT 
TÚL SOK ÉLMÉNY ÉRI?

Ne létesíts szemkontak-
tust a babával. 

Vidd el a játékokat és 
egyéb stimuláló eszkö-
zöket a közeléből. 

Csökkentsd a fényt  
 a szobában. 

AZÉRT NYŰGŐS,  
MERT TÚL KEVÉS  
ÉLMÉNY ÉRI? 

Beszélj hozzá és vedd 
fel a babával a kapcso-
latot. 

Énekelj, mondókázz 
neki vagy játssz vele. 

0-18 kg-ig használható cuki mintájú ülés. Ergonomikus 
illetve minőségi anyagokból készült. Kiváló oldalütkö-
zés elleni védelemmel és 5 pontos állítható biztonsági 
övvel van ellátva. Az autó 3 pontos biztonsági övével 
biztonságban tudhatod gyermekedet. Huzata levehető 
és mosógépben mosható. Szűkítőbetéttel ellátva a leg-
kisebb gyermek számára is.

9-36 kg-ig, ülésmagasítóként is használható gye-
rekülés. A fejtámasz magassága állítható, a huzata 
levehető és mosható. Levehető háttámlája van. 
Több színben kapható. 

Ha még mindig nem 
nyugodott meg, akkor 
egyeztess a gyerek-

orvossal, hogy milyen 
egyéb okai lehetnek 

annak, hogy nyűgös és 
milyen megoldási le-
hetőségek vannak. És 
ne felejtsd el, azért, 

mert az egyik technika 
nem vált be ma, hol-
nap még lehet, hogy 
az lesz a megmentő. 
Próbálj meg nyugodt 

maradni és kipróbálni 
a lehetőségeket. 
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BABYONO ORTHO GÖMB 
SZILIKON RÁGÓKA 

TAF TOYS KOALÁS BABAFIGYELŐ 
TÜKÖR

MOST CSAK: 
2.990 Ft

Nélkülözhetetlen a fogzás során. Különböző szerkezetű 
anyagai tökéletesen masszírozzák a csecsemő ínyét. 
Könnyű, ideális a kisgyerek szájához és kezéhez. Nem 
tartalmaz BPA-t. A hűtőszekrényben hűthető, de nem a 
fagyasztóban. Cikkszám: 489

MOST CSAK: 
5.990 Ft

32 JÁTÉK

Látogass el 
üzletünkbe, várunk 
szeretettel!

Kedves koala figurás 
babafigyelő tükör. A 
tükör segít a szülőnek 
vezetés közben, hogy 
lássa a babát. Cikk-
szám: 12505



Taf Toys ALL AROUND ME játszókarika

1. szakasz: 

0+ 
hónap 

2. szakasz: 

2+ 
hónap

3. szakasz: 

4+ 
hónap 

MOST CSAK: 
9.990Ft

A fekete-fehér elemek a 
legfiatalabb gyermekek szá-
mára alkalmasak, akiknél a 
színlátás még csak kialaku-
lóban van.

2 hónapos gyermekek 
számára a kétoldalas 
játékok és a színes képek 
ajánlottak.

A 4 hónapos gyermekek 
pedig a különféle textúrák, 
sípoló és csörgő elemek 
közül választhatnak. 

KÜLÖNBÖZŐ 
AKTIVITÁSSAL.

2 darab színes 
fejlesztőkártya.

Csigás csörgő rágókával.

Átlátszó karika csörgő 
3 különböző anyaggal.

Puha plüss koala bolyhos és 
texturált anyagokkal, zörgő 
fülekkel és rágókával.

4 darab 
kontrasztos 

fekete-fehér 
fejlesztőkártya

2 darab kontrasztos fejlesztőkártya

Párnázott szivárvány formájú 
játék, aminek az egyik olda-
lán babatükör van.

Kétoldalú 
puha koalás 
szundiken-
dő érdekes 

anyagból.
Különböző textú-
rákból álló levél 
formájú babzsák.

Látogass el 
üzletünkbe, várunk 
szeretettel!

90 cm átmérőjű játékkarika 24 külön-
böző aktivitással. Cikkszám: 12555



AC 327 2SP

Az új Angelcare 
által kifejlesztett 

sensAsure  
technológiával 

készült  
szenzorpadok:

2 db 
érzékelőlappal

A nyugalom  
jár Önnek!

. 40%-kal kisebb érzékelőlap 
. teljes kiságy felületén érzékel

. vezeték nélküli működés

Nem orvosi műszer, nem alkalmas a sids megelőzésére, 

használat előtt olvassa el a használati útmutatót.

Légzésfigyelő és kamerás,  
kétirányú babaőrző

AC 127 2SP
Légzésfigyelő 

és kétirányú babaőrző

TAF TOYS HORDOZHATÓ BABAFÉSZEK 

NATTOU LAPIDOU PLÜSS FOGLALKOZTATÓ

MOST CSAK: 
9.990 Ft

MOST CSAK: 
3.990 Ft

Könnyen összehajtogatható, mosható, 
kényelmes játszószőnyeg. Rögzítő heved-
errel, amely egyszerű átalakítást tesz lehe-
tővé a teljes méretű szőnyegből a játszó-
fészekké. A szőnyeg pereme 
használható a baba motoros 
fejlődéséhez fontos hason 
fekvés gyakorlásához. Extra 
párnázott játszószőnyeg.

NATTOU LAPIDOU POLIPOS PLÜSS FOGLALKOZTATÓ
Plüss foglalkoztató kis polip. A polip részei különböző 

anyagúak és változatos hangokat adnak, csörögnek, 
zörögnek, sípolnak. Kímélő programmal mosható 

(30°C-on). Mérete: kb: 28cm.

MOST CSAK: 
4.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.
34 JÁTÉK

Több színben kapható labda és hernyó figura. Különböző anyagúak 
és változatos hangokat adnak: csörögnek, zörögnek, sípolnak.



AC 327 2SP

Az új Angelcare 
által kifejlesztett 

sensAsure  
technológiával 

készült  
szenzorpadok:

2 db 
érzékelőlappal

A nyugalom  
jár Önnek!

. 40%-kal kisebb érzékelőlap 
. teljes kiságy felületén érzékel

. vezeték nélküli működés

Nem orvosi műszer, nem alkalmas a sids megelőzésére, 

használat előtt olvassa el a használati útmutatót.

Légzésfigyelő és kamerás,  
kétirányú babaőrző

AC 127 2SP
Légzésfigyelő 

és kétirányú babaőrző




