
2018. szeptember-október Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

TANÁCSOK
Nagyi tudja
a legjobban

ÉNIDŐ
Egy kis lazítás
a mindennapokban

SZÜLÉS UTÁN
Segítsük az izmok 
regenerálódását

GONDOSKODUNK

A BABÁDRÓL

NEOBABY



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

CAM COMBI TRIS
Multifunkciós babakocsi

SZUPER VÁLASZTÁS

0-36 hónapos babák számára ajánlott multifunkciós babakocsi. Esernyő 
alakúra csukható, alumínium vázas babakocsi. Megfordítható sportrészének 
köszönhetően a baba mindkét irányban utazhat benne. Különálló tolókara, 
lágy rugózása, az elöl lévő fixálható bolygókerekek, a szinkronizált fék és a 
bevásárlókosár kényelmessé teszik a szülők számára. 

A babának a 4 pozícióba állítható 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. 
Tartozékok: mózeskosár, sportülés, bébihordozó, pelenkázótáska.

OLASZ DESIGNMAGAS MINŐSÉG KÖNNYŰ HASZNÁLAT

MAGAZIN ÁR:

99.990 Ft



SZERETETTEL VÁRUNK ÜZLETÜNKBEN!

KEDVES OLVASÓ!

RÖVID ÍZELÍTŐ  
AKTUÁLIS

MAGAZINUNKBÓL:

10. MILYEN A JÓ 
ETETŐSZÉK?

6. NAGYI TUDJA
A LEGJOBBAN

14. SZÜLÉS UTÁN AZ
IZMOK REGENERÁLÓDÁSA

24. LEGYEN ÉNIDŐD  
MINDENNAP

28. TESTKONTAKTUS
ÉS MOZGÁS SZEREPE

Véget ért a nyár. Bár szokás szerint gazdag volt kalandokban 
és élményekben, már meg is érkezett az újrakezdés 
időszaka, a szeptember és az október. Bár sokan a januárt 
tartják annak, mi szülők tudjuk, hogy az igazi kezdés 
szeptemberben jön el a családok életében. 

Kezdődik a bölcsi, ovi vagy iskola. Ilyenkor csak úgy 
sorjáznak a fejünkben a kérdések:  Vajon jó-e még rá a 
tavalyi ruha, amiben táncolni járt? Mire lesz szükség az 
edzésen? Milyen programokkal készüljünk a hétvégékre? 
Milyen fejlesztésre kéne járatni a babát? Tisztában vagyunk 
vele, hogy a megoldásra váró problémák sora végtelen. 

Így ebben a számunkban igazán igyekeztünk kikapcsolódást 
elősegítő tartalmat összeállítani. Összeírtuk, hogy a 
szupernagyik mely tanácsait érdemes megfogadnunk. 
Igazából mindegyiket, de most azokkal foglalkozunk, amiket 
kutatások is igazolnak. :) Kiszámoltuk, hogy lehetne egy 
kicsivel több énidőd naponta anélkül, hogy ez a baba vagy 
a család rovására menne. És még sok hasznos tipp is vár az 
oldalakon.

Természetesen készültünk nagyon sok minőségi akciós 
termékkel is, amiket jó szívvel ajánlunk, mert tisztában 
vagyunk vele, hogy megkönnyítik a baba és a Te életedet is!
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CAM CAMBIO FÜRDETŐÁLLVÁNY

MAGAZIN ÁR:

4.990 Ft

Kedves formájú vízhőmé-
rő könnyen leolvasható 
kijelzővel. Cikkszám: 39/1

CLIPPASAFE VÍZHŐMÉRŐ 
HAL

MAGAZIN ÁR:

990 Ft

HIGIÉNIA

- 0-12 hónapos gyermekek számára
- 2 anatómiai formájú üléssel
- egyik oldalon fektetve 
  0-6 hónapos korig,   
  másik oldalon ültetve 
  6-12 hónapos korig)
- stabil tartást biztosító lábak
- leeresztődugó

CAM BOLLICINA BABAKÁD

MAGAZIN ÁR:

29.990 Ft

- összecsukható fürdetőállvány
- 4 kerékkel, melyből 2 fékezhető
- CAM Bagno babakáddal
- leeresztőcsővel
- pelenkázólappal
- tárolótálcával
- használható 15 kg-ig



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

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

MAGAZIN ÁR:

990 Ft
MAGAZIN ÁR:

590 Ft

MALTEX ZSIRÁFOS BILI
Modern és univerzális kialakítá-
sa, gyönyörű színei és a vidám 
grafikák bevezetik a 
gyerekeket a szoba-
tisztaság világába. 
Anyaga: műanyag.
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NAGYI TUDJA A LEGJOBBAN

AKTUÁLIS

Bár a nagyszüleink egy teljesen más 
generáció tagjai, a várandóssággal és 
a babázással kapcsolatos néhány ta-
nácsuk még mindig annyira érvényes, 
mint 50 évvel ezelőtt. Hallgassunk 
rájuk!

Nagyi véleménye: A babáknak nem 
kell minden nap fürödniük!

TÉNY

Szakértők egyetértenek abban, hogy 
a túl gyakori és hosszú ideig tartó 
fürdetés inkább árt, mint használ a 
babának. A „túlfürdetés” hosszútávon 
ekcéma kialakulásához vezethet, ami 
manapság egyre több kisgyermeket 
érintő probléma Magyarországon is. 
Mi ennek az oka? A túl gyakori és hosz-

szú fürdetés kiszáríthatja a baba bőrét, 
ezzel is gyengítve a bőr természetes 
védekezőképességét. 

HASZNOS TANÁCS

Ha nem koszolta be magát a baba 
nagyon, akkor elég aznap csak az 
arcát és a hajlatait áttörölgetni, igazi 
fürdetést elég kétnaponta elvégezni. 
Fontos, hogy kíméletes, kifejezetten a 
bababőr számára kifejlesztett fürdető-
ket használjunk.  

Nagyi véleménye: Teljesen normális, 
ha a baba nem alussza át az éjszakát!

TÉNY

Nagyinak ebben teljesen igaza van, 



hisz a babák többsége felkel 
éjszakánként függetlenül attól, 
hogy anyatejet kapnak lefekvés 
előtt vagy esetleg már a mellé-
táplálás zajlik.  A tanulmányok 
kimutatták, hogy a 6-12 hóna-
pos babák nagyrésze minimum 
egyszer felébred éjszakánként 
függetlenül az elfogyasztott étel 
vagy szoptatás mennyiségétől. 

HASZNOS TANÁCS

Egy újdonsült anyukán amúgyis 
elég nagy a teher az elvárások 
miatt, igyekezzünk ebben a kér-
désben elengedni a megfelelést, 
és örülni annak, ha a baba egyre 
kevesebbszer ébred fel éjsza-
ka. Hamarosan eljön az az idő 
is, amikor majd a kicsi reggelig 
fog egyhuzamban aludni, de ne 
siettessük ezt és főleg ne görcsöl-
jünk ezen. 

Nagyi véleménye: Az altatódalok 
megnyugtatják a babát. 

TÉNY

Ha minél gyorsabban szeretnénk 
elaltatni a babát, akkor érdemes 
beszéd helyett énekelni neki. 
Szakértői elemzések mutatják, 
hogy az alvás előtt altatódalt vagy 
éneket hallgató babák kétszer to-
vább voltak képesek nyugodtak 
maradni, mint azok, akik nyugtató 
(baba vagy felnőtt) beszédet 
hallgattak. Sőt, ezt is kimutatták, 
hogy a baba számára nem számít, 
hogy ismeri-e az adott dalt vagy 
hogy milyen nyelven énekelnek. 
A lényeg, hogy nyugtató legyen 
a dallama. 

HASZNOS TANÁCS

Ha úgy érezzük, hogy mi magunk 
nem szeretnénk énekelni a babá-
nak, akkor használjuk előre felvett 
dallamokat, akár a Youtube-ról 
vagy a Spotify-ról, és ezzel segít-
sük a kicsi elalvását. 

GRACO EVO TRIO MULTIFUNKCIÓS 
BABAKOCSI
A Graco Evo Trio egy újszülött kortól használható multifunkciós 
babakocsi, ami kis méretűre kényelmesen egy kézzel összecsukható. 
Ötpontos biztonsági övvel és kivételesen nagy bevásárlókosárral ren-

MAGAZIN ÁR:

139.990 Ft

delkezik. A sportrész 
mindkét irányból fel-
tehető a vázra, és a 
bébihordozó és a mó-
zeskosár is egy moz-
dulattal rátehető vagy 
levehető. A háttámlája 
3 fokozatban dönthe-
tő a teljes kényelem 
érdekében. Huzata le-
vehető és mosható. 

TARTOZÉKOK: 
esővédő, adapter, 

lábzsák, Junior Baby 
bébihordozó, 

Go mózeskosár
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BADABULLE ELEKTROMOS 
STERILIZÁLÓ

MAGAZIN ÁR:

9.990 Ft

BABYONO MELLSZÍVÓ PUMPÁS

BABYONO ANYATEJTÁROLÓ 
TASAK 350 ML-ES

9 percet igényel 5 cumisüveg 
sterilizálásához! Nagy kapa-
citással rendelkezik, 4 széles 
szájú cumisüveg sterilizálásá-
ra alkalmas. Automatikusan 
kikapcsol. Cikkszám: B003002

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

- BPA-mentes anyagból
- kényelmes, ergonomikus kialakítású
- könnyen szét- és összeszerelhető
- cikkszám: 048

MAGAZIN ÁR:

3.990 Ft
MAGAZIN ÁR:

1.990 Ft

TOVÁBBI MINŐSÉGI TERMÉKEKET 
TALÁLSZ BABABOLTUNKBAN! 

LÁTOGASS EL HOZZÁNK! 

ETETÉS

- a hőjelző mutatja, hogy megfelelő-e 
  a tej hőmérséklete
- nagy kapacitás: 350 ml
- skálával lehetővé teszi a tej pontos adagolását
- a légmentes zárónyílás megakadályozza 
  a szagok behatolását
- stabil talpának köszönhetően megáll
- írható mezővel
- 20 db/csomag, egységár: 99,5 Ft/db
- cikkszám: 1099



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.
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CAM PAPPANANNA
ETETŐSZÉK

MAGAZIN ÁR:

29.990 Ft

Ha nincs túl nagy helyünk, általában a legkisebb 
etetőszékeket keressük. De érdemes elgondol-
kodni, hogy a kis helyet foglaló etetőszéket va-
jon tudjuk-e kisebb helyen tárolni. Ha az etető-
szék nem összecsukható, használaton kívül nem 
fogjuk tudni kis helyre elpakolni, ezért érdemes 
elgondolkodni egy nagyobb, ám összecsukva kom-
paktabb etetőszék beszerzésén.

MIKORTÓL HASZNÁLNÁNK?

Van, aki a hozzátáplálást már 4 hónapos korban 
elkezdi. Sokan a hordozóba téve etetik a babá-
jukat, de az etetőszék használatával időben ki lehet 
alakítani a normális étkezési szokásokat, ami később 
természetes lesz a baba számára. Ülni nem tudó ki-
csit tilos etetőszékbe ültetni!

KÖNNYŰ HASZNÁLNI?

Anyukák számára a legfontosabb, hogy az etetőszéket 
gyorsan és egyszerűen tudja kinyitni, összecsukni, be-
állítani, ezért válasszunk olyan modellt, amit egy kézzel 
lehet állítani, és nincs szükség bonyolult mozdulatokra, 
és mindkét kézre ahhoz, hogy a megfelelő pozícióba ál-
lítsák a széket.

MEDDIG FOGJUK HASZNÁLNI?

Ha sokoldalú etetőszéket vásárolunk, akkor akár 3 évig. 
Ha az etetőszékünk magassága állítható, és a tálcát is le 
tudjuk venni, akkor a nagyobbacska gyermekünk akár 
a családi étkezőasztalnál, a családdal együtt ebédelhet 
vagy vacsorázhat.

ETETÉS

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

HOGYAN VÁLASSZUNK 
ETETŐSZÉKET?



BABYONO SZÉLES NYAKÚ 
HŐÁLLÓ ÜVEG CUMISÜVEG

120 ML-ES:

1.790 Ft
240 ML-ES:

1.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

13.990 Ft

MOMERT DIGITÁLIS MÉRLEG MAM PERFECT CUMIK
Perfect: Csökkenti a fo-
gak szabálytalan növe-
kedésének kockázatát. 
Extra vékony és rugal-
mas szívóka nyak. MAM 
SkinSoft™ szilikonnal 
kapható. A nagyméretű 
levegőnyílásoknak kö-
szönhetően kíméli a bőrt. 
Praktikus sterilizáló- és 
szállítódobozban.

Perfect night: A gomb 
világít a sötétben, meg-
könnyíti a kicsiknek és 
a szülőknek, hogy meg-
találják a cumit éjszaka 
is. A Perfect Night cumi 
csökkenti a fogak sza-
bálytalan növekedésének 
kockázatát. Extra vékony 
és rugalmas szívóka 
nyak. MAM SkinSoft™ 
szilikonnal kapható. A 
nagyméretű levegőnyí-
lásoknak köszönhetően 
kíméli a bőrt. Praktikus 
sterilizáló- és szállítódo-
bozban.

MAGAZIN ÁR:

1.290 Ft

PERFECT NIGHT 0+

PERFECT 0+

PERFECT NIGHT 6+

PERFECT 6+

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

- magas minőségű boroszilikát üvegből, 
  ami ellenáll a magas és az 
  alacsony hőmérsékletnek
- könnyebb a hagyományos 
  üvegnél
- cikkszám: 1341 és 1342

- precíziós mérési rendszer
- nagy méretű, könnyen olvasható LCD kijelző
- elem lemerülésének kijelzése
- automatikus kikapcsolás
- automatikus nullára állás
- tára funkció
- mértékegységek: 
  Kg/Lb/St
- kapacitás: 20 kg
- cikkszám: 6475

BABYONO SZIVACSOS ÜVEG- ÉS 
CUMIMOSÓ KEFE
- szivacsos végével könnyen 
  eltávolítható a szennyeződés
- egy kisebb kefe az etetőcumik 
  tisztítására
- cikkszám: 720

MAGAZIN ÁR:

390 Ft
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ÚJDONSÁG: LANSINOH 2 FÁZISÚ KOMPAKT ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ

LANSINOH THERAGYÖNGY  
MELLPÁRNA

SPILLYSPOON GYÓGYSZERADAGOLÓ 
KANÁL

MAGAZIN ÁR: 

1.790 Ft

MAGAZIN ÁR:

34.990 Ft

Mellterápia egyedülálló eszköze! A mellpárna mik-
rohullámú készülékben is melegíthető. Jelentős 
enyhülést nyújt a mamának a 3 funkciós, többször 
használható, mérgező anyagot nem tartalmazó, la-
tex és ólommentes mellpárna. Melegítve: az elzá-
ródott tejcsatornát felszabadítja, tejpangás esetén, 
szoptatás vagy fejés alatt az anyatej áramlását se-
gíti. Hűtve: enyhíti az emlőgyulladás okozta fájdal-
mat és duzzanatot.

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

Újszülött kortól vitamin és anyatej 
pótlás adásához is kiváló. A nagyobb 
gyermek meg tudja fogni és be tudja 
adni magának a gyógyszert. Kilöttyenés 
nélkül lefektethető 10 ml-ig töltve. BPA 
és ftalát mentes. Mosogatógépbe tehe-
tő, sterilizálható. Orvostechnikai eszköz. 

MAGAZIN ÁR:

4.990 Ft

ETETÉS

- egyedülállóan Power Bankkal is használható
- nincs szükség elemekre
- hordozható, pillekönnyű, 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

IDEÁLIS VÁLASZTÁS UTAZÁSHOZ IS!

KIEMELKEDŐ MINŐSÉG 
ÉS HATÉKONYSÁG.



Perfect for learning to drink
from a glass without spills.

360° PERFECT CUP 
itatópohár 200 ml 
12 hó+ ,  csepegésmentes, 
nyomásérzékelős szilikon membrán 
segíti a pohárból ivást a teljes köríven. 
Kiváló tanulópohár. 1 db-os 

COT TO NCOT TO N

EXTR A  A B S OR B ENT

+ ++ +

EXTR A  A B S OR B ENT

COT TOCOT TO

EXTR A  A B S OR B ENT

+ ++ +

EXTR A  A B S OR B ENT

mindenütt,  ahol csak baba van

EASY MEAL BIB előke 
6 hó+, frottir előke vízálló hátlappal 

az első szilárd étel étkezésekhez.
3 db-os

RECEPTÖTLET
Cukkinipüré marhahússal (6 hó+)
Hozzávalók:
1 kis cukkini
50 g marhahús
35 g rizspehely és/vagy zabpehely
200 ml forralt víz alacsony ásványanyag tartalommal
1 teáskanál reszelt parmezán sajt
1 teáskanál extraszűz olívaolaj
A cukkinit alaposan megmossuk, hámozzuk és kis 
kockákra vágjuk. A marhahúst 30 percig, a cukkinit 
20 percig gőzben pároljuk. Hozzáadjuk a forralt 
vizet, a többmagvas pelyheket, olívaolajat és 
reszelt parmezánt. Az egészet összeturmixoljuk.

RICETTARIO
RECIPE BOOKLET

CouciPappa Easy Meal
Steamer and Blender

COT TO NCOT TO N

EXTR A  A B S OR B ENT

+ ++ +

EXTR A  A B S OR B ENT

EX NT

+ ++ +

EX NT

EASY MEAL gőzzel pároló és pürésítő elektromos készülék 
- zöldség szeletelővel és receptkönyvvel - 550 ml-es beforduló kosár és 1000 ml-es alsó kancsó

MILKY BIB 
szivacsbetétes előke 
0 hó+ , szoptatás és fogzás - 
frottir előke extra nedvszívó 
nyakrésszel, cumitartó pánttal, 
kifejezetten születéstől kezdve
2 db-os

MAGAZIN ÁR:
2.990 Ft
  3.490 Ft

MAGAZIN ÁR:
24.990 Ft
  29.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
3.490 Ft
  3.890 Ft
1163,30 Ft / db

MAGAZIN ÁR:
2.890 Ft
  3.490 Ft
1445 Ft / db
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Szülés után természetes, hogy a kisbaba 
kerül a fókuszpontba, de emellett ne feled-
kezzünk meg az édesanyákról sem! Gyak-
ran a szülési utáni depresszió egyik oka az 
alacsony önértékelés. Egy újdonsült anyu-
kának rengeteg dolga lesz egy kisgyerek 
mellett, a legkevesebb amivel rendelkezik 
az az idő, amit magára szánhat.

MI AZ A SZÜLÉS UTÁNI HASPÁNT?

Sokan el sem hinnék, de a szülés utáni 
hasméret hozzávetőlegesen megegyezik 
a hatodik-hetedik hónapban lévő pocak-
kal. Bizony a szülést követően nem ugrik 
vissza azonnal a has, a méh, vagy éppen 
a megnyúlt bőrünk az eredeti állapotába. 
Használatát rögtön a szülés után elkezd-
hetjük, és a következő hat-nyolc hétben 
szükséges a viselése. Az izmok ez idő alatt 
meg tudnak erősödni, hamarabb képesek 
visszaállni, ha nem lógnak. A haspánt tartja 
a hasfalat, miközben arra ösztönzi a méhet, 
hogy gyorsabban visszahúzódjon a helyé-
re, ne pedig előre bukjon. A gyermekágyi 
időszakban még nem szabad tornát vé-
gezni, azonban a szülés utáni haspánt egy 
jó kiindulási pont lehet, ennek segítségé-
vel a tornával is könnyebb dolgunk lesz  a 
hat-nyolc hét elteltével.

MI ZAJLIK PONTOSAN A TESTÜNKBEN?

Méhünk lényegesen nagyobb méretű, mi-
után megszületett a baba, és helyet keres 

maga körül. Tulajdonképpen a méh nyom-
ja ki a hasat, ami már nem feszül, így lefelé 
kezd lógni. Ha ennek ellentartást adunk, 
akkor gyorsabban visszahúzódik a méh, a 
has pedig követi, így a bőr regenerációja 
is gyorsabban végbemegy.

NEM HÚZÓDIK VISSZA MAGÁTÓL?

De igen. Azonban 5-10 cm különbség is 
lehet a haspánt használatával. Mindez per-
sze alkattól is függ, hiszen aki sportos volt 
korábban is, azok számára egyszerűbb ez 
a helyreállítási folyamat, de ritka, akinek 
egyáltalán nem látszik meg, hogy nem ré-
giben szült.

MIBŐL KÉSZÜL A  
SZÜLÉS UTÁNI HASPÁNT?

Elasztikus anyagból készülnek, mivel a fel-
adata a tartás és a has szűkítése. Hordha-
tó ruha alatt és felett. Légáteresztő anyag, 
nem szúr, nem okoz semmiféle bőrirritáci-
ót a viselése.

HOGYAN TISZTÍTHATÓ?

Mivel a termék legfőbb feladata a tartás, 
ezért kizárólag kézzel szabad mosni, lan-
gyos, mosószeres vízben. Kerüljük a mosó- 
és szárítógép használatát a termék tisztítá-
sa során!

A Csinianya termékeket keresd boltunkban!

GYAKRAN FELMERÜLŐ KÉRDÉS, KEVÉS KIELÉGÍTŐ VÁLASZ. AZONBAN VAN RÁ MEG-
OLDÁS! A SZÜLÉS UTÁNI HASPÁNT HAZÁNKBAN MÉG KEVÉSBÉ ISMERT TERMÉK, 

NYUGATON PEDIG SZINTE MINDEN KISMAMA VISZI MAGÁVAL A KÓRHÁZBA.

HOGYAN SEGÍTHETÜNK IZMAINK  

a szülést követően?
REGENERÁLÓDÁSÁBAN

AKTUÁLIS



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.
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ANGELCARE AC-403 LÉGZÉSFIGYELŐ ÉS 
BÉBIŐR MOST PELENKATÁROLÓVAL

BADABULLE ULTRAHANGOS PÁRÁSÍTÓBABYONO BÉBIŐR

+

- matrac alatti érzékelés 2 szenzorpaddal
- tiszta hangátvitel
- hordozható, tölthető akkumulátoros
  szülői egység
- hőmérséklet kijelzés és ellenőrzés
- hatótávolság funkció
- hangerő szabályozás és rezgő riasztás
- elemes vagy hálózati működés
- színes digitális kijelző

MAGAZIN ÁR:

12.990 Ft

Megnöveli a levegő páratartalmát, ezáltal megkönnyítve a légzést 
és ideális körülményeket teremt az éjszakai pihenéshez.  A 2 literes 
kivehető tartály a legtöbb fürdőszobai mosdókagylóban könnyen 
megtölthető. Halkan üzemel és akár 
20 órán át működtethető.  A víztartály 
kiürülése esetén a készülék automatiku-
san kikapcsol.  Üzemeltetése energia-
hatékony. Cikkszám: B047001

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

- 2,4 GHz-es
  technológia
- 300m vételkörzet nyílt terepen
- csíptetővel könnyen hordozható
- energiatakarétos készenléti (VOX) mód
- 32 csatorna a zavartalan működésért
- magas érzékenység
- cikkszám: 197

MAGAZIN ÁR:

9.990 Ft

MOST EGYÜTT:

44.990 Ft

OTTHON

MOMERT MINI PÁRÁSÍTÓ

MAGAZIN ÁR:

8.990 Ft

- 10 órányi 
  folyamatos 
  működés
- automatikus 
  kikapcsolás, 
  amikor a 
  víztartály 
  kiürül 
- 360°-ban 
  forgatható 
  párakifújó kupak
- víztartály 
  űrtartalma: 0,8 L
- a párásítás 
  mértéke: 80 ml/h
- párásítható 
  helyiség 
  alapterülete: 
  15 m2

- cikkszám: 1814



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

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!
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Segítségével a babának nem kell kapaszkodnia 
a kádban, mindkét kéz a pancsolásé és a játéké! 
- tapadókoronggal rögzíthető 
- 8 hónapos korig

THERMOBABY COCOON BABATARTÓ

OTTHON

CLEVAMAMA KOMPLETT BIZTONSÁGI SZETT

CLEVAMAMA 
SAROKVÉDŐ BÉZS 

CLEVAMAMA XL
SAROKVÉDŐ BÉZS

CLEVAMAMA 
SÜTŐAJTÓ ZÁR 

MAGAZIN ÁR:

1.790 Ft

MAGAZIN ÁR:

5.290 Ft

MAGAZIN ÁR:

1.490 Ft

MAGAZIN ÁR:

1.190 Ft

MAGAZIN ÁR:

2.390 Ft

MAGAZIN ÁR:

1.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

5.990 Ft

Könnyen 
felszerelhető. 

CLEVAMAMA KILINCSVÉDŐ 
ÉS BECSAPÓDÁSGÁTLÓ 4 méteres bézs sarokvédő, 

amíg megvédi a baba fejét 
az éles sarkoktól. 

CLEVAMAMA ÉL- ÉS SAROKVÉDŐ

Tartalma: 12 db konnektor dugó, 8 db sarokvédő, 6 db fiók zár, 
1 db multifunkciós zár, 1 db becsapódás gátló, 1 db WC ülőke 
zár, 1 db reluxa zár. 30 dara-
bos készlet. 

Könnyen felhelyezhető a 
sütő ajtajára. 

4 darabos készlet, 
egységár: 372,5 Ft/db

4 darabos készlet, 
egységár: 597,5 Ft/db

4 darabos készlet, 
egységár: 497,5 Ft/db

CLEVAMAMA 
SAROKVÉDŐ FA SZÍN

CLEVAMAMA SÜTŐAJTÓ 
VÉDŐ

MAGAZIN ÁR:

6.290 Ft

Átlátszó sütőajtó védő, ami akár 
50%-kal is csökkenti a hőmérsékletet. 

MAGAZIN ÁR:

3.190 Ft



BADABULLE COLOR POP 
AJTÓRÁCS
A Badabulle Color Pop biztonsági ajtórács tökéletesen 
illeszkedik minden otthonba. Egyszerűen beállíthatod 
a rács szélességét, és behelyezheted az ajtókeretbe a 
csavarokkal. 

A beállítható szélességnek köszönhetően a rács 63 és 
103,5 cm közötti keretekre vagy nyílásokra illeszkedik. 
Telepítés után a rács egyetlen kézzel egyszerűen nyit-
ható.

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

MAGAZIN ÁR:

14.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

MARKO FALIDEKOR
- habszivacs öntapadós
- több méretben és figurával

MAGAZIN ÁR:

390 Ft

Az ék forma garantálja a megfe-
lelő pozíciót a baba gerincének 
és megvédi őt a fulladástól. Anti-
allergén. Jól szellőzik. Mérete: 
60x37x7 cm

WOMAR REFLUX BABAPÁRNA

MAGAZIN ÁR:

3.990 Ft
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CEBA PUHA 85X70-ES 
PELENKÁZÓLAP

MAGAZIN ÁR:

4.590 Ft

- PVC bevonatú, könnyen tisztán tartható
- sík kialakítású, pelenkázó szekrényekhez ajánlott

- mérete: 50x70 cm
- PVC bevonatú
- könnyen tisztán tartható
- sík kialakítású pelenkázó
  szekrényekhez ajánlott

CEBA PUHA 50X70-ES 
PELENKÁZÓLAP

MAGAZIN ÁR:

3.290 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

DREWEX ZSIRÁFOS ÁGY
Színek: tölgy/fehér vagy cappucino. A 
fekvőfelület 3 magassági fokozatban ál-
lítható. Az alsó pozícióra állítva 2 pálca 
kivehető, így a gyermek önállóan is tud 
közlekedni. Pelenkázó- és állószekrény is 
rendelhető hozzá. Méretei: 60x120 cm 

MAGAZIN ÁR:

26.990 Ft

CEBA HÍMZETT ÁGYNEMŰ 
HUZAT RÁCSVÉDŐVEL
3 részes ágyneműgarnitúra, mely magá-
ban foglalja a fejvédőt, a paplan- és pár-
nahuzatot. Ehhez a garnitúrához külön 
lehet vásárolni ágyneműbetétet, amely 
tartalmazza a takarót és a párnát.
Mérete:
paplan huzat: 100x135 cm
párna huzat: 40x60 cm
fejvédő mérete: kb. 200 cm

MAGAZIN ÁR:

9.990 Ft

OTTHON



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.
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TAF TOYS REZGŐ 
CSÖRGŐ FIGURA

TAF TOYS PLÜSS 
KÉSZSÉGFEJLESZTŐ JÁTÉKKOCKA
- méret: 33 cm
- a rajta található játékok és 
  anyagok lekötik a baba figyelmét
- babakocsiban, kiságyban 
  vagy hordozón használható
- műanyag gyűrűjével
  könnyen felhelyezhető
- cikkszám: 12185

MAGAZIN ÁR:

2.990 Ft

- csörgő, puha rezgőjáték
- mozgás és hang rezgéskor
- könnyen csatolható 
  műanyag gyűrű
- méret: 18 cm

- Ronnie a nyúl
  cikkszám: 11845
- Obi a bagoly
  cikkszám: 11855
- Marco a majom
  cikkszám: 11865

JÁTÉK

FILLIKID BÉBIKOMP

MAGAZIN ÁR:

12.990 Ft

GRACO LOVIN HUG 
ELEKTROMOS HINTA 
HÁLÓZATI CSATLAKOZÓVAL
- könnyen összecsukható elektromos hinta 
- tálcával és levehető fejszűkítő betéttel
- órával az automatikus kikapcsoláshoz
- játékhíd 3 levehető játékkal
- elektronikus egység zenével
- 6 sebességes hinta
- 9 kg-ig használható
- 4 fokozatban dönthető ülés
- 5 pontos biztonsági öv

MAGAZIN ÁR:

1.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

29.990 Ft

- 6 hónapos kortól
- állítható magasságú ülőke
- biztonsági rendszere
  megakadályozza 
  a lépcsőről 
  történő leesést
- szórakoztató
  játékmodul
- 12 kg-ig
  terhelhető



TAF TOYS KOOKY PYRAMID 
CSÍPTETHETŐ PIRAMIS

FILLIKID PLÜSS EGÉR 
FORMÁJÚ CSÖRGŐ

- stabil műanyag keret
- az összecsukható lábaknak köszönhetően 
  könnyen tárolható és szállítható
- 3 felakasztható játék: babáknak tükör, 
  méhecske és csilingelő labda
- állítható magasságú játékok
- cikkszám: 11605

MAGAZIN ÁR:

3.990 Ft

- 100x100 cm méretű
- 3 hónapos korig a felhajtott 
  oldalak kuckót varázsolnak 
- 3 hónapos kortól a sík szőnyeg 
  nagy játszófelületet ad
- számos játéklehetőség: 
  babatükör, 
  csörgőlabda, 
  rágóka, vidám 
  színek és figurák 
- cikkszám: 11185

MAGAZIN ÁR:

8.990 Ft
TAF TOYS TAKE-TO-PLAY BABY GYM 
BÉBI TORNÁZÓ ÖSSZECSUKHATÓ

Különböző tapintású anya-
gok, színes élénk vidám 
színek jellemzik. Könnyen 
feltehető a babakocsira, 
bébihordozóra, babaágyra. 
Cikkszám: 11325

MAGAZIN ÁR:

1.490 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

- egér figura
- puha, plüss anyagból
- 13 x 9 cm
- cikkszám: 370-301

MAGAZIN ÁR:

9.990 Ft

TAF TOYS JÁTSZÓSZŐNYEG 
4 ÉVSZAK 100X100CM

TOVÁBBI MINŐSÉGI 
KÉSZSÉGFEJLESZTŐ 

TERMÉKEKET TALÁLSZ 
BABABOLTUNKBAN! 



Fontos, hogy friss anyukaként is tudjunk leg-
alább egy kis időt magunkra szánni. Ha mi, 
anyukák jól vagyunk, akkor a baba és a család 
is jól érzi magát, mert több energiánk és türel-
münk van a helyzetekhez. Az alábbi néhány 
egyszerű változtatással a napi rutinba be tudsz 
csempészni egy kis ÉNidőt is, amit magadra 
fordítasz anélkül, hogy ez a babázás rovására 
menne. 

HAGYD A BABÁT A  
MÁSIK SZOBÁBAN!

Újdonsült anyukák sokszor úgy 
érzik, hogy a babákat minden-
hová magukkal kell vinniük a 

lakásban. Ez sokszor igaz is, de például nyu-
godtan szánhatsz magadra annyi időt, hogy 
a baba nélkül öltözz fel egy másik szobában. 
Arra figyelj oda, hogy amíg te máshol tartóz-
kodsz, a baba biztonságban legyen. Piciként 
maradhat egy játékhíddal ellátott pihenőszék-
ben vagy hintában, a nagyobbakat pedig nyu-
godtan teheted addig járókába!

LEGYEN EGYÜTT  
ÉNIDŐTÖK A BABÁVAL!

A babának is jót tesz, ha nem 
foglalod le minden percét, 
ezért minden napba iktass be 
egy kis együtt, de nem egy-

mással töltött időt is. Gyűjts neki össze a szoba 
egyik részébe olyan tárgyakat, nem feltétlenül 
kell csak játékokat, amik lefoglalják őt, majd 
hagyd, hogy egyedül felfedezze őket. Ne menj 
ki a szobából, de ülj le tőle olyan távolságba, 
amikor még érzi, hogy ott vagy, de nem rád 
figyel. Amíg ő játszik, adj magadnak egy talp- 
vagy kézmasszázst, olvass egy kis újságot, 
nyújtsd meg magad vagy csak koncentrálj a 
légzésedre. Már ez a kis nyugalom is sokat fog 
segíteni. 

KIS RELAXÁCIÓ AZ  
AUTÓBAN

A babával elindulni nem min-
dig könnyű mulatság. Hogy 
az indulás körüli zűrzavar ne 
nyomja rá az utazás hangulatá-

LEGYEN EGY KIS 
ÉNIDŐD 
MINDENNAP

24 AKTUÁLIS



ra is a bélyeget, miután a babát elhelyezted és 
te is beültél az autóba, adj magadnak 3 percet 
relaxálni. Kapcsold be a zenét, amit szeret a ki-
csi is, te meg addig csukd be a szemedet és 
csak vegyél mély levegőt néhány percig. Per-
sze ez nem fogja azonnal elmulasztani a fáradt-
ságot, de legalább segít egy kicsit kitisztítani 
az agyadat. 

FÜRDÉS A BABÁVAL

Ahogy azt ebben a számban egy 
másik cikkben is írtuk, a babá-
nak nem szükséges minden nap 
fürdenie, így az erre szánt időt 
magadra is tudod fordítani. Ha 

van otthon egy pihenőszék vagy hinta, akkor 
nincs más dolgod, mint behozni azt a fürdő-
szobába, és amíg a babát leköti a ringatás és 
a játékok, addig te tudsz venni egy nyugtató 
fürdőt. Közben akár hallgathattok meséket is 
hangoskönyv formában vagy beszélhetsz és 
énekelhetsz is a kicsinek. Ha nincs elég hely 
a fürdőszobában ehhez, akkor akár vehetsz a 
kicsivel közösen is fürdőt, csak akkor figyelj rá, 
hogy ő babatartóban vagy ülőkében legyen a 
kádban, hogy ne neked kelljen még tartani is. 

INDOWOODS YANIS AJTÓRÁCS

MAGAZIN ÁR:

10.990 Ft

- egy kézzel is nyitható
- könnyű zárhatóság
- elérhető bővítmények: 8,5 cm, 17 cm
- változtatható nyitási irány
- mindkét irányból nyitásgátlóval ellátva
- 73 - 81,5 cm széles, maximum 132,5 cm-ig bővíthető

MAGAZIN ÁR:

4.990 Ft

NATTOU OCTOPUS PLÜSS
POLIP JÁTÉK
- puha, plüss anyagból
- újszülött kortól
- 23 cm

MAGAZIN ÁR:

3.490 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

NATTOU PLÜSS JÁTÉK TÖBB 
MÉRETBEN ÉS FIGURÁVAL
- puha, plüss anyagból
- újszülött kortól
- 28 – 30 – 36 cm-esek
- több kedves figurával



- összecsukható kitámasztó rendszer
  segítségével önállóan megáll
- légáteresztő anyagok 
  megakadályozzák 
  a túlzott izzadást
- állítható ülőkemagasság 
- palacktartó zseb 
  mindkét oldalán    
- nagyobb táska a tároláshoz
- négypontos biztonsági öv 
  és fényvisszaverő csíkok
- nagy méretű deréktámasz
- 10 hónapos kortól javasolt
- levehető tető 

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:

26.990 Ft

ZOPA LITTLE HIKER FÉMVÁZAS 
HÁTI HORDOZÓ

26
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

FILLIKID LORD SPORTBABAKOCSI
- 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

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

MAGAZIN ÁR:

15.990 Ft

UTAZÁS

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

MAGAZIN ÁR:

5.990 Ft



MOST EGYÜTT:

69.990 Ft

A fejnek és nyaknak egyaránt oldalvédelmet biztosít. 
A fejvédő magassága egy mozdulattal állítható, melyet 
a vállövek automatikusan követnek, beállva a nyolc 
lehetséges magasságból a megfelelőbe. Légáteresztő 
háttámlája csökkenti az izzadás okozta kellemetlen-
ségeket. Mágneses övrendszere megkönnyíti a gyer-
mek ki- és beszállását. Központi övfeszítővel és állítható 
magasságú vállövekkel felszerelt ötpontos övrendszere 
állandó szilárd helyzetet biztosít.

MOST MENETIRÁNY SZERINTI KIEGÉSZÍTŐ SZETTEL EGYÜTT

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

iZi Comfort X3 GYEREKÜLÉS

KÉNYELMES ÉS BIZTONSÁGOS UTAZÁST BIZ-
TOSÍTÓ, 9-18 KG-OS GYEREKÜLÉS, AMI MENET-
IRÁNY SZERINT AZ AUTÓ 3 PONTOS BIZTON-
SÁGI ÖVÉVEL RÖGZÍTHETŐ. HIHETETLENÜL 
EGYSZERŰ BEKÖTNI - PONTOSAN LÁTHATOD A 
BIZTONSÁGI ÖV ÚTJÁT, HISZEN AZ ÜLÉS ALAP-
JA ELŐTT HALAD, ÉS EGY EXTRA ÖVFESZÍTŐ 
TESZI MÉG BIZTONSÁGOSABBÁ A RÖGZÍTÉST.

Tartalma: zsebes ülésvédő, árnyékoló, baba az autóban háromszög, övrögzítő csat



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
www.nandu-wrap.comBabahordozók

Együttlét • Természetesen • Babahordozás • Bárhol • Bármikor • Bárkinek

A testkontaktus és a mozgás szerepe a család egészségében
ra megteremtsük a szabad, természetes 
mozgás lehetőségét, mely az egész csa-
ládnak örömet és egészséget ad. A gyer-
mekek ösztönösen érzik ezt, így szinte 
folyton mozognak. Hagyjuk hát, hogy ez 
az ösztön kiteljesedhessen.

Kismamaként is mozogjunk rendszere-
sen. Egyrészt a saját egészségünk, pozitív 
hangulatunk megőrzése érdekében, más-
részt a gyermekünk egészsége érdekében. 
Lehetőség szerint aktívabb mozgásfor-
mát is iktassunk be a heti rendünkbe, de 
ha csak 20 perc sétára jut idő, már sokat 
tettünk magunkért és a magzatért. 

A hordozás gyönyörűen ötvözi a moz-
gás és a testközelség jótékony hatása-
it, ezért jelent örömet az egész csa-
lád számára gyermekünk hordozása. 

A KISBABA SZÁMÁRA A TESTKÖZELSÉG MAGA A SZERE-
TET KIFEJEZÉSE. SIMOGATJUK, ÖLELGETJÜK, PUSZILGAT-
JUK, DÖGÖNYÖZZÜK, RINGATJUK, HINTÁZTATJUK, FOR-
GATJUK. MINDEN FINOM ÉRINTÉS SZÁMÁRA A SZERETET 
JELE. KEZDETBEN EZ A LEGFONTOSABB SZÁMÁRA, HOGY 
ÉREZZE, HOGY SZERETJÜK. NEKÜNK MEG AZ A LEGFON-
TOSABB, HOGY KIFEJEZHESSÜK SZÁMÁRA AZT, HOGY 
SZERETJÜK. NINCS IS NAGYOBB ÖRÖM, MINT AMIKOR 
MOSOLYOGNI, NEVETNI LÁTJUK KISBABÁNKAT.
A mozgás számára létkérdés. Ébren szinte folyton mozog vagy 
mozgatja valamelyik végtagját.  A hadonászó, koordinálatlan 
mozgások mind a teljes, összehangolt mozgásra edzik őt. Már 
magzat korában fontos, hogy érezze mit jelent mozogni, mi-
lyen az édesanyja pocakjában mozgatva átélni a mozgást. Szü-
letése után is lényeges, hogy átélhesse a mozgás örömét, mivel 
még nem képes a helyváltoztatásra.Az emberi test izomzatát 
behálózzák az idegsejtek százai. Vagyis amikor mozgunk ak-
kor stimuláljuk, frissítjük az idegrendszert. A mozgás hatására 
javul a kedélyállapotunk, a fizikai állapotunk ezáltal az egész-
ségünk. Szülőként a legfontosabb, hogy gyermekünk számá-

Kósa Kata



NANIA BEONE BÉBIHORDOZÓ
- 0-13 kg-ig használható
- puha párnázott belsőrész
- ötpontos öv
- központi övfeszítővel

MAGAZIN ÁR:

10.990 Ft
BADABULLE MULTIPOCKET 
PELENKÁZÓ TÁSKA

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
www.nandu-wrap.comBabahordozók
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A testkontaktus és a mozgás szerepe a család egészségében

DISNEY BEFIX GYEREKÜLÉS

- sok zsebbel és rekesszel ellátott
- dupla cipzárral nyitható
- vállon is hordható
- csúszásgátlós lábak
- pelenkázóalátétet tartalmaz
- termosz cumisüvegeknek
- átlátszó műanyag tasak
- babakocsira is tehető

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:

12.990 Ft
MAGAZIN ÁR:

12.990 Ft

- 15-36 kg-ig használható
- állítható magasságú fejtámasz 
- levehető háttámla
- huzata levehető és mosható

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

GRACO MILESTONE LX  GYEREKÜLÉS
Újszülött kortól a gyermek 12 éves koráig vagy 135 cm-
es magasság eléréséig használható. 10 kg-ig menetirány-
nyal ellentétesen, utána menetiránnyal megegyezően, 
az autó 3 pontos biztonsági övével rögzíthető. 

- 10 pozícióba állítható fejtámla
- 4 pozícióba dönthető
- megerősített acélváz
- oldalütközés elleni védelem
- huzata levehető, mosható
- kivehető szűkítőbetét
- levehető pohártartó

MAGAZIN ÁR:

79.990 Ft
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

CLEVAMAMA GYEREKPÁRNÁK

GYERMEKPÁRNA :

7.990 Ft
BABAPÁRNA:

6.190 Ft
CSECSEMŐPÁRNA:

5.690 Ft

HAVI KEDVENCÜNK

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 BIZTONSÁGI GYEREKÜLÉS

HUZAT LEVEHETŐ 
ÉS MOSHATÓ

BEÉPÍTETT 
ÖVVEZETŐ

ÁLLÍTHATÓ 
HÁTTÁMLA

5-PONTOS 
BIZTONSÁGI ÖV 
PUHA PÁRNÁZATTAL

ANTI-SHOCK 
OLDALVÉDELEM 
A FEJ SZÁMÁRA

Használata csökkenti a lapos fej szindróma ki-
alakulását, mert 50%-kal csökkenti a koponyá-
ra nehezedő nyomást, 80%-kal növeli az alátá-
masztási felületet. A gyermek fejét és gerincét 
természetes helyzetben támasztja alá. Lapos, 
anyaga lyukacsos, könnyű, átlélegző, nem zárja 
el a légutakat. A párna és huzata is szellőző, 
csökkenti a hő megrekedését, elvezeti a nedves-
séget és növeli a légáramlást. A huzat 40 °C-on 
mosható, szárítógépbe tehető. Mérete: csecse-
mőpárna: 30x20x3,5 cm, babapárna: 40x23x3,5 
cm, gyermekpárna: 50x30x5,5 cm

MAGAZIN ÁR:

59.990 Ft

UTAZÁS



- 6-36 hónapos korig
- súly: 5,9 kg
- esernyőre csukható
- háttámla 2 pozícióba dönthető
- fixálható bolygókerekek 
  elöl, szinkronizált fék hátul
- levehető kapaszkodó

Tartozékok: naptető, bevásárló-
kosár, levehető és mosható huzat

CAM AGILE SPORTBABAKOCSI

TRUNKI BŐRÖND

NANIA TITAN ISOFIX GYEREKÜLÉS

MAGAZIN ÁR:

4.990 Ft

0-18 kg-ig.  360 fokban elfor-
gatható. Puha párnázott belső 
rész. Levehető és mosható 
huzat.

MAGAZIN ÁR:

39.990 Ft

Ints búcsút a fárasztó utazásoknak, a könnyeknek és a nyafo-
gásnak az unaloműző Trunkival - a világ első lábbal hajtható 
és ülőkeként is használható gyermekbőröndjével! A bőrönd-
be a gyermek magának csomagolhat be, játszhat vele, a rá-
erősíthető pánttal húzhatja maga után, vagy rá is ülhet, és ha 
elfáradt, húzhatjuk is rajta. A könnyű, de strapabíró Trunki 
kézipoggyászként is engedélyezett, tágas belső terében még-
is bőven jut hely játékoknak, könyveknek és váltás ruháknak. 
Erős kerekeinek és kiváló minőségű anyagának köszönhe-
tően maximális terhelhetősége 50 kg. Mérete: 47x30x19cm

AJÁNLOTT 
FOGY.  ÁR:

13.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

19.990 Ft

YO SAPKA TÖBB TÍPUSBAN
- kellemes tapintású, 
  kényelmes anyagból 
  készült
- több mintával 
  és színben

MAGAZIN ÁR:

990 Ft



Várandósság alatti 
jó közérzet? 
Lehetséges!
Amikor a test elkezd megváltozni, sok kismama érzi úgy, hogy többet kell ten-
niük önmagukért és a testükért. A szervezet hálás ezért, hiszen a rá következő 
hónapokban nem megszokott terhelésnek lesz kitéve.

LÁBAK: EGY MARATON SEMMI A VÁRANDÓSSÁGHOZ KÉPEST
Köztudott, hogy a terhesség előrehaladtával a lábakat éri a maximális megterhelés. A Töpfer 
Mamacare hűsítő lábbalzsam használatán túl van még néhány ötletünk arra, hogyan érheted 
el, hogy lábaid jobban érezzék magukat. Ha a környéketeken elérhető, érdemes rendszeresen 
taposófürdőt venned. Bármely tópart vagy gyermek felfújható medence is megteszi. Amikor 
meleg van, virágöntözőből a bőrre locsolt hideg víz is sokat segít. Érdemes nem túl magas 
sarokkal rendelkező cipőkben járnod. Használj ki minden alkalmat, polcold fel és pihentesd 
lábadat. Kerüld a forró fürdőt és szaunát; ne használj forróviaszos szőrtelenítést. Mindezek he-
lyett olyan dolgokat végezz, amelyek elősegítik a vér áramlását. Aludj felpolcolt lábakkal, de a 
speciális terhességi kompressziós harisnyák is hasznosak lehetnek.

BŐRÁPOLÁS: SEGÍTSD BŐRÖDET A TÁGULÁSBAN
A bőr kifejezetten nagy kihívásnak van kitéve a terhesség ideje alatt, rugalmassága szem-
pontjából pedig ez nem más, mint maga a tűzkeresztség. Körmérete akár 100 centiméterre is 
megnőhet. Ugyan a természet úgy alkotta meg a női bőrt, hogy tolerálni tudja az ilyen feszes 
állapotot is, a hason, a melleken, a fenéken és a combokon striák jelenhetnek meg. Ezeket 
a bőr alatti rétegekben megjelenő fi nom csíkokat rendszeres kezelés, például a Mamacare 
masszázs és testápoló olaj használatával meg lehet előzni. Sok várandós nő bőre kiszárad, 
viszket. Ebben szintén a Mamacare masszázs és testápoló olaj segíthet természetes bio 
gyógynövény összetevői révén.

ADJ MAGADNAK EGY MASSZÁZST
Ahogy a mellek egyre nagyobbodnak a terhesség során, fokozott fi gyelmet igényelnek. 
Mellmasszázs szempontjából tenyéren megmelegített olajat javaslunk, amelyet alulról 
felfelé körkörös mozdulatokkal vigyél fel egyenletesen a melledre. Ezt követően az 
ujjhegyekkel masszírozd át a szegycsontod környékét az óramutató irányában. Ha-
sonlóan járhatsz el fartájékon és a combjaidon. A tenyereden megmelegített ola-
jat körkörös mozdulatokkal kend el, és masszírozd a keresztcsont és a comb 
közötti részt energikus fel-le mozdulatokkal. A gyomrod környékét is gond nélkül 
megmasszírozhatod. Az ujjhegyeid segítségével gyengéden dörzsöld bele a 
tenyeredben megmelegített masszázs és testápoló olajat a bőrödbe. Kezd 
lentről, majd haladj oldalt egészen a köldöködig körkörös mozdulatokkal.

TIPP
Változtasd a masszázst egy közös rituálévá a pároddal, kérd meg, 
hogy ő masszírozzon meg téged. Ezzel nem csak a pocako-
dat és a pocaklakódat kíméled, hanem a társad számára 
is megadod azt az érzést, hogy része ennek a gyönyörű 
terhességnek és hogy már ekkor egy köteléket tud ki-
alakítani a babával.



A Töpfer törődik.

A Töpfer német családi vállalkozás több mint 100 év tapasztalatával generációk óta tár-
sa az édesanyáknak, legyen szó a várandósság alatti gondoskodásról, a babaszületést 
követő bőrápolásról valamint a baba kiegészítőtáplálásról.

TÖPFER MAMACARE MASSZÁZSOLAJ
• rendszeres használata segíti a terhességi csíkok megelőzését a bőr 

termé szetes védőfunkcióját támogató bio búzakorpával
• bőr rugalmasságát javító, ellenállóképességét erősítő, sejt rege neráló 

bio argánolajjal és bio olívaolajjal
• lipidpótló és nedvességmegkötő bio marulaolajjal

TÖPFER MAMACARE HŰSÍTŐ LÁBKRÉM
• véráramlást serkentő bio árnikával, bőrnyugtató és gyulladás-

csökkentő bio sheavajjal, bio homoktövis gyümölcshúsából kivont 
olajjal, bio argán olajjal és bio jojobaolajjal, valamint bio mentollal 
hűsítő, gyengéd ápolás a fáradékony lábakra 

TÖPFER MAMACARE BIMBÓVÉDŐKRÉM
• szoptatás előtt nem kell eltávolítani a mellbimbóról
• bio gyógynövényekkel ápolja és nyugtatja az érzékeny, megerőltetett 

mellbimbókat
• íz és illatsemleges natúrkozmetikum

Töpfer törődés a mamának 

A Töpfer Mamacare bio gyógynövényekből készült,  a BDIH (Certified Natural Cosmet-
ics) által ellenőrzött, bőrgyógyászatilag tesztelt natúrkozmetikumai a ter mé szet erejével 
a kismamák különleges igényeit igyek szenek kielégíteni, hogy életük legcsodálatosabb 
részére koncentrálhassanak: a babájukra.

Töpfer törődés a babának

A Töpfer Babycare natúrkozmetikumok a bio gyógy-
növények és bio olajok mellett a bio búzakorpának köszön-
hetően természetes módon segítik a bababőr védőfunk-
ciójának kialakulását. Száraz, érzékeny bőrre különösen 
ajánlott, felnőtteknek is.

*akciós időszak: 2018. szeptember 1 - október 31. 

A TÖPFER 

MAMACARE 

MASSZÁZSOLAJ

20% 

KEDVEZMÉNNYEL 

KAPHATÓ 

ÜZLETÜNKBEN*
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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 2018. 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 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.

CLIPPASAFE 
ÉJSZAKAI FÉNY

MAGAZIN ÁR:

1.190 Ft

CLIPPASAFE 
CSÚSZÓZÁR
A  kétajtós szekrény 
ajtó gombjaira he-
lyezve, ezeket össze-
fogja, így nem lehet 
az ajtókat kinyitni. 
Cikkszám: 72/2

MAGAZIN ÁR:

990 Ft

Konnektor-
ba helyezhe-
tő éjszakai 
fény. 
Cikkszám: 
78/2

CLIPPASAFE 
BIZTONSÁGI SZETT
A 24 darabos 
szett segítségé-
vel bababiztossá 
teheted a lakást. 
Cikkszám: 90/1

MAGAZIN ÁR:

4.590 Ft

A megoldás a Rockit, ami álomba ringatja babádat,- és nagy segítsége lehet a szülőknek,ha nincs egy felesleges „szabad 
kéz” a ringatáshoz! A Rockit segítséget nyújt, hogy a használata mellett a kezeidet szabadon használhasd, akár másik 
gyermekeddel foglalkozz, vagy más tevékenységet végezz! A tudományos vizsgálatok azt mutatják, hogy a készülék 
vibrációs szintje szorosan imitálja a normál kéz általi babakocsi ringatást, és a nyugtató mozgás lágyabb, kíméletesebb, 
mint amikor a babakocsit az útburkolaton tolod. Egyszerűen csatlakoztasd a babakocsihoz, nyomd meg a bekapcsoló 
gombot, állítsd be a sebességet, és a ringató gyengéden álomba ringatja a babádat. A Rockit szelíd lengő mozgást 

használ, hogy biztonságosan megnyugtassa a babát!

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:

12.990 Ft

- a babakocsik minden típusához csatlakoztatható
- csendes motor állítható fordulatszámmal

- kompakt, hordozható méret, akár a 
  pelenkázótáskában is elfér

- gyengéd 30 perces ringatási ciklus
- beltéren és kültéren is használható

- születéstől biztonságosan használható
- akár 60 óra akkumulátor élettartam  
- 4 db AA alkáli elemmel működik

ÚJDONSÁG: ROCKIT BABAKOCSI RINGATÓ

A BABÁD AZONNAL FELÉBRED, AMINT A BABAKOCSI MEGÁLL?



A KEDVENC BABABOLTODBAN  
MINDENT MEGTALÁLSZ!

Elérhetőségeinket keresd a magazin hátoldalán!

ELADÓINKTÓL

BOLTUNKBAN!

Szakértő segítség

Széles árukínálatunk-
ban biztos, hogy meg-
találod a Neked és a 
babádnak a leginkább 
szükséges babater-
mékeket. 

Ha esetleg kérdésed 
lenne, akkor kedves 
eladóink mindenben 
készségesen segíte-
nek. 

Nem kell aggódnod az 
árak miatt sem, hisz 
folyamatosan akciókat 
is találsz üzletünkben!

MINŐSÉGI 
TERMÉKEK,
KEDVEZŐ  

ÁRAK!

LÁTOGASS EL HOZZÁNK!




