
2017. november-december Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

MEGFÁZÁS
Megelőzés és 
otthoni tippek

KARÁCSONY
Kreatív ötletek 
és ajándékok

ENERGIASZÜKSÉGLET
Tippek a téli fáradtság
elkerülésére 

NEOBABY



BADABULLE 
COLOR POP 
FA AJTÓRÁCS

ÚJ
A Badabulle Color Pop biztonsági ajtórács tökéle-
tesen illeszkedik minden otthonba. Egyszerűen be-
állíthatod a rács szélességét, és behelyezheted az 
ajtókeretbe a csavarokkal. 

MAGAZIN ÁR:
14.990 Ft

STRAPABÍRÓ, KIVÁLÓ MINŐSÉG! 

A beállítható szélességnek köszönhetően a rács 63 
és 103,5 cm közötti keretekre vagy nyílásokra illesz-
kedik. Telepítés után a rács egyetlen kézzel egysze-
rűen nyitható.

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



BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁN CSAPATUNK!

KEDVES OLVASÓ!
A baba karácsonya mindig izgalmas dolog a családnak, így 
akármekkora is legyen a csöppségünk, mindenki sokkal több 
figyelemmel és várakozással készül az ünnepre. 

Van néhány dolog, amiről nem szabad megfeledkeznünk 
annak érdekében, hogy a babánk is csodás napot tölthessen el 
a családdal. Inkább mi alkalmazkodjunk az ő napirendjéhez, 
mint hogy az ő napját alakítjuk az ünnepi vacsorához, 
vendégek érkezéséhez, ajándékozáshoz.

Ha a baba már kúszik, mászik, a karácsony még nagyobb 
kihívás a szülőknek, hiszen az ünnepi dekorációnak is 
bababiztosnak kell lennie. Lehet, hogy a plafonig érő 
fenyőfát szeretjük, de inkább válasszunk kis fát, amit el 
tudunk helyezni egy asztalon, a baba számára nem elérhető 
távolságban. Fontos tartozék a fenyőfán a fényfüzér is, ennek 
a zsinórját olyan helyre tegyük, ahol a baba nem fér hozzá.

A nagyobbacska babáknak nagyon izgalmas dolog az 
ajándékok kicsomagolása, ezért hagyjuk, hogy ő szedje le 
a csomagolást az ajándékról, esetleg egy kis segítséggel. 
Engedjük játszani vele, de nagyon figyeljünk rá játék közben, 
és soha ne adjunk a kezébe fóliát, celofánt vagy szalagot.

A nap végén fontos, hogy az izgatott gyerkőc megnyugodjon. 
Azt javasoljuk, hogy a fektetési időnél korábban érjen véget 
az ünnepi vacsora, hogy az esti rutin idején már csak a szűk 
család – anya, apa, baba, tesók – legyenek együtt. Legyen 
idő egy picit megnyugodni, esetleg egy kicsit hosszabban 
levezetni a napot, és legyen ideje a babának kipihenni magát.

RÖVID ÍZELÍTŐ  
AKTUÁLIS

MAGAZINUNKBÓL:

10. KREATÍV ÖTLETEK
KARÁCSONYRA

6. LEGYEN ENERGIÁNK
TÉLEN IS!

20. OKOS AJÁNDÉKOK
ANYUKÁKNAK

26. AZ ÉRINTÉS
EREJE

30. TÉLI MUMUS
A MEGFÁZÁS



BADABULLE LAPOSFEJŰSÉG 
ELLENI PÁRNA

WOMAR MEREVÍTETT PÓLYA
Anyaga: pamut. Segít a babát megfogni, stabilan tartani, 
ennek segítségével még első-szülő anyukák is bátrabban 
nyúlnak a csemetéhez.

MAGAZIN ÁR:
5.790 Ft

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

Cikkszám: 1762

MOMERT DIGITÁLIS ÉJSZAKAI 
FÉNY ÉS SZOBAHŐMÉRŐ

MAGAZIN ÁR:
5.990 Ft

- fejtámasz párna a „laposfejűség” ellen
- használata ajánlott már az első otthon töltött naptól
- ergonomikus kialakítású termék
- légáteresztő anyagból
- kényelmes és szabad 
  mozgást biztosít
- bárhol használható: 
  kiságy, babakocsi stb.
- könnyű kezelhetőség: 
  mosógépben mosható 30 °C-on

Cikkszám: B050203

4 OTTHON

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. november 1-től december 31-ig érvényesek.

DREWEX KUBA II KISÁGY
- mérete: 60 x 120 cm
- fehér és szürke színben
- 2 db kivehető oldalrács
- 3 magassági fokozatban emelhető
- a matracot az ár nem tartalmazza

MAGAZIN ÁR:
18.990 Ft

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

CEBA PELENKÁZÓ 
LAP PUHA 50*70

MAGAZIN ÁR:
2.990 Ft



6 AKTUÁLIS

Abban az esetben, ha minden reggel ugyanabban az idő-
ben kelünk fel, segíthetjük a szervezetünk ébredési funk-
cióját, így könnyebben és gyorsabban tud energiát bizto-
sítani számunkra. Ezért nem érdemes hétvégenként délig 
aludni, ha kipihentek és frissek szeretnénk lenni. Sajnos 
még akkor sem, ha a gyerekek a nagyinál éjszakáznak. 

Amennyiben nehezen bírunk felkelni az ágyból, a vekker 
csörgése után érdemes pár guggolást óvatosan elvégez-
nünk azért, hogy a testünkben meginduljon a megfelelő 
véráramlás az éjszakai hosszú „semmittevés” után. Nem 
érdemes szundizásra állítani a telefonunkat, mert ilyenkor 

sokszor fáradtabbnak érezzük magunkat a folyamatosan 
megszakított alvási fázisok miatt, mint az ébresztés elején. 

Télen általában a nap fél nyolc után kel, ezért érdemes 
kihasználni ezt az időt egy kis kinti mozgásra, mert a friss 
levegő és a nap első fényei segítenek az energiaraktárak 
feltöltésében. Legyen az egy szabadtéri edzés vagy egy kis 
séta, a friss levegő hosszú időre feltölt. 

Hetente háromszor harminc perc mozgással több energi-
ánk lesz még az őszi-téli időszakban is. A kinti edzés elő-
nye, hogy a hidegebb idő jó motiváció a hatékony és gyors 

AHOGY EGYRE INKÁBB KÖZELEDÜNK A TÉLHEZ, EGYRE KEVESEBB ENERGIÁNK VAN, LEVER-
TEBBEK ÉS KEDVETLENEBBEK VAGYUNK. AZ ŐSZ UTOLSÓ HIDEG HÓNAPJÁBAN ELKÉL NÉHÁNY 
TIPP, AMIVEL GARANTÁLHATJUK TESTÜNK SZÁMÁRA A MEGFELELŐ MENNYISÉGŰ ENERGIÁT 

EGY JÓKEDVŰ, TEVÉKENY, SIKERES NAPHOZ. 

LEGYEN ENERGIÁNK TÉLEN IS!



edzésre. De fontos 
arra odafigyelnünk, 
hogy az átlagosnál 
jobban és hosszabb 
ideig melegítsük be 
az izmainkat, hogy 
a testünk hozzá 
tudjon szokni a hi-
deghez. Ha a kinti 
edzés gondolatá-
ra is kiráz minket 
a hideg, sétáljunk 
egy kiadósat a gye-
rekekkel a reggeli 
napsütésben, ha 
tehetjük. 

Ha abszolút nem 
vagyunk reggel-
pártiak a bioritmu-
sunk alapján, azért 
ébredés után min-
denképpen húzzuk 
el a függönyt, és 
jól szellőztessünk 
ki, hogy a szerve-
zetünk friss leve-
gőhöz jusson, és 
megkezdődjön a 
melatonin termelés 
a testünkben. 

Télen teljesen nor-
mális, hogy a szén-
hidrátban gazdag, 
nehezebb ételeket 
- mint a tészta, 
kenyérfélék, sült 
krumpli  - kívánjuk. 
És bár ezek hamar 
teltségérzetet okoz-
nak, elfogyasztásuk 
után a „kajakóma” 
állapota majdnem 
garantált. 

Általában fél órá-
val az evés után 
álmosságot és lom-
haságot lehet érez-
ni. A hosszantartó 

energiatöltetért érdemes inkább könnyebb, de 
tartalmas ételeket fogyasztani, akár leveseket, 
salátákat, grill húsokat körettel. Ezek ugyan-
úgy biztosítják szervezetünk számára a szén-
hidrátot, abból is a lassú felszívódásút, ami 
hosszú időre energiával fog minket feltölteni.  

Gyakori tévhit, hogy az embereknek emelniük 
kell a kalóriabevitelüket a tél folyamán, hogy 
több energiájuk legyen. Sajnos semmilyen tu-
dományos alapja nincs annak, hogy a külön-
böző évszakok során másféle táplálékra lenne 
a szervezetünknek szüksége, ezért érdemes 
mindig a könnyebb, de energiában gazdag éte-
leket választani a hidegebb időjárás mellett is. 

Amennyiben fáradékonyabbnak érezzük ma-
gunkat, érdemes kerülni az alkoholt is, mert 
zavarja a minőségi alvást és csökkenti másnap 
az energiaszintet.  

Egy minimális cukormennyiség (minőségi 
ételből bejuttatva) este elősegíti a szerotonin 
hormon termelődését, ami szabályozza a han-
gulatot és az alvást, és garantálja a nyugodt és 

friss ébredést. Igyunk egy pohár - kalóriasze-
gény - kakaót, együnk egy marék aszalt gyü-
mölcsöt vagy egy kis kocka minőségi étcsokit 
vagy kekszet elalvás előtt. 

ESTE PRÓBÁLJUK MEG ELKERÜLNI AZ 
ERŐS, MESTERSÉGES FÉNYEKET. TES-
TÜNK A SÖTÉT HATÁSÁRA EGYRE TÖBB 
MELATONIN HORMONT TERMEL, HOGY 
ELŐSEGÍTSE A NYUGODT ESTI PIHE-
NÉST ÉS ÁLMOSSÁ TEGYEN, DE A TÚL 
SOK MESTERSÉGES FÉNY HATÁSÁRA 
A SZERVEZETÜNK NEHEZEBBEN KÉPES 
ELALUDNI. AZ ALVÁS PEDIG A KULCSA 
AZ MEGFELELŐ ENERGIASZINTNEK, ÍGY 
ÉRDEMES ODAFIGYELNI ERRE IS.

A rövidebb nappalok hatására a szervezetünk 
lelassul, ezért ajánlott minimum 1 órával ha-
marabb ágyba bújni, mint nyáron, hogy ki 
tudjuk pihenni magunkat rendesen. Fontos, 
hogy a szoba megfelelő hőmérsékletű legyen, 
a kielégítő alváshoz pedig a legjobb, ha meleg 
ágyneműk közé fekszünk le egy jól szellőző, 
hűvösebb szobába. 



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. november 1-től december 31-ig érvényesek.
8 OTTHON

ANGELCARE AC300 LÉGZÉSFIGYELŐ 
KÁBELRÖGZÍTŐVEL ÉS PELENKATÁ-
ROLÓVAL

MOST EGYÜTT:
24.990 Ft

BABYONO KÉTIRÁNYÚ BÉBIŐR

CEBA PELENKÁZÓ 
LAP MEREV 
2 OLDALÚ 50*70

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

- matrac alatti szenzorpad elhelyezés
- teljes matracfelületen történő érzékelés
- 15 másodperc után előjelzés
- 20 mp után akusztikus és vizuális riasztás
- 5 fokozatú érzékenység-szabályozás
- működtetés elemről vagy adapterről
- gyenge elemfeszültség-kijelzés

+

PVC bevonatú, könnyen tisztán tartható. 
60x120-as kiságyon keresztbe téve hasz-
nálható.

Elektronikus bébiőr a baba figyeléséhez. Kétirányú kommunikációra ké-
pes, így a szülő hamarabb megnyugtathatja a babát, mint ahogy odaérne 
a kiságyhoz. A vételkörzet nyílt terepen 300 méter. Ez a vezeték nélküli 
készülék 2.4 GHz-es digitálistechnológiával van felszerelve. A vevőegysé-
get könnyedén felcsiptetheted az övedre. A bébiőr 32 csatornás, amely 
lehetővé teszi a zavartalan működést. Cikkszám: 198

MAGAZIN ÁR:
12.990 Ft



Mobil légzésfigyelő

Okostelefonon követheted 
hasi légzőmozgását, 

 figyelheted a 
hőmérsékletét  

és jelzi az 
 alvási  

pozíciót. 

Légzésfigyelés       Rezgés           Riasztás              App                Mozgás         Hőmérséklet

mindig veled, amikor  
   csak szükséged
   van rá!

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



10 AKTUÁLIS

JÓTÉKONYKODÓ GYEREKEK

A kicsik hamar megtanulják azt, hogy vannak olyan gye-
rekek, akiknek a szülei nem annyira szerencsések, mint 
mi vagyunk. Kihasználva a gyermeki nyitottságot a társa-
dalom problémáira, már kiskortól kezdve megtaníthatjuk 
gyermekeinknek a jótékonyság örömét. December elején 
kérjük meg a gyermekünket, hogy nézze át a játékait, és 
válassza ki, hogy melyik darabot szeretné odaadni egy 
rászoruló gyerkőcnek. Majd közösen látogassunk el a ki-
választott családhoz vagy alapítványhoz, és adjuk át az 
ajándékot. Ez a módszer megtanítja a gyermeknek, hogy 
hálás legyen azért, amije van és nem utolsó sorban helyet 
is szabadít fel a gyerekszobában. 

JÁTÉKOK CSOMAGOLÁSA

A gyerekek karácsonyi ajándékát érdemes csomagolás 
előtt átnézni. A felesleges borítást levenni róla, kicsoma-
golni vagy esetleg elemet tenni bele azért, hogy a kicsi 
azonnal el tudjon vele kezdeni játszani a kibontás után. 
Ezzel is növelve az ajándékozás és a közös játék örömét.

ADVENTI NAPTÁR KALANDOSAN

Játékok és édesség helyett tegyünk az adventi naptárba 
olyan utalványokat, amik közös kalandozásra hívják a csa-
ládot. Legyen ez forró csoki készítés, karácsonyi közös 
filmnézés popcornnal, kirándulás az állatkertbe vagy egy 
focimeccs, biztosak lehetünk benne, hogy ezek az élmé-
nyek sokkal felejthetetlenebbek a gyerekek számára, mint 
egy nagy értékű ajándék vagy csoki. 

AJÁNDÉKOZÁS OKOSAN

Ajándékot vásárolni sokkal személytelenebb dolog, mint 
készíteni. Még akkor is, ha a legmodernebb vagy legme-
nőbb terméket is választjuk ki. De tudjuk, hogy saját ke-
zűleg ajándékot készíteni elég hosszadalmas folyamat, így 
érdemes egy mindenki számára kivitelezhető megoldást 
választani. Tegyük bele egy kalapba a családi karácsonyi 
ünnepségen résztvevők nevét, és mindenki húzza ki azt az 
egy személyt, akinek valamilyen személyes, kézzel készí-
tett ajándékot készít. Így megmarad a DIY varázsa, még-
sem válik teherré a kreatívkodás folyamata. 

A KARÁCSONY ÁLTALÁBAN UGYANÚGY 
TELIK A CSALÁDOKNÁL. SZENTESTE VAN AZ 

AJÁNDÉKOZÁS, UTÁNA A CSALÁDI 
TALÁLKOZÓ ÉS EGYRE NEHEZEBB ÖTLETES 
AJÁNDÉKOT TALÁLNI A CSALÁD TAGJAINAK. 
DE MIÉRT KÉNE IDÉN IS UGYANÚGY TELNIE 
A KÉSZÜLŐDÉSNEK ÉS AZ ÜNNEPNEK? MI-

ÉRT NE TÖRTÉNHETNE IDÉN MÁSKÉPP? 

CIKKÜNKBEN NÉHÁNY OLYAN ÖTLETET 
MUTATUNK BE, AMIVEL ÉRDEKESEBBÉ, 
EGYSZERŰBBÉ VAGY KALANDOSABBÁ IS 
VÁLHAT AZ ÜNNEP A KICSIK, ÉS ÍGY A CSA-

LÁD SZÁMÁRA IS. 

KREATÍV ÖTLETEK

HOGY NE VÁLJON
UNALMASSÁ AZ ÜNNEP

karácsonyra



FILLIKID ZSIRÁFOS
JÁTSZÓSZŐNYEG

MAGAZIN ÁR:
6.990 Ft

CAM SONNOLENTO ELEKTROMOS HINTA

MAGAZIN ÁR:
26.990 Ft

- két játékhíddal
- 4 darab levehető játékkal
- 90 cm-es átmérő

MAGAZIN ÁR:
13.990 Ft

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

FILLIKID BÉBIKOMP

- 0-9 kg testsúlyig használható
- 2 pozícióba állítható háttámla
- vidám mintájú, puha, lélegző 
  huzat, szűkítőbetéttel
- ötpontos biztonsági öv
- 3 sebességű hintáztató
- automata időzítő kapcsoló 
- 5 megnyugtató dallam
- 3 természeti hang
- állítható hangerő
- csúszásmentes lábak
- elemmel működik
- levehető, mosható huzat
- hálózatról is 
  működtethető 
  (a hálózati adaptert 
  a csomag nem 
  tartalmazza)

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. november 1-től december 31-ig érvényesek.



DOUKIDOU SAFARI 
ZENÉLŐ-FORGÓ

NATTOU MAXI LAPIDOU 
PLÜSS SZUNDIKENDŐ

MAGAZIN ÁR:
3.690 Ft

- puha, plüss anyagból
- kímélő programmal
  mosható
- 40 x 65 cm

Egy újszülött altatásához nem kell más, csak tele 
pocak, tiszta pelenka, kényelmes ágy és anya közel-
sége. Viszont ahogy telik az idő, a babák elkezde-
nek ragaszkodni egy-egy játékhoz, takaróhoz vagy 

szundikendőhöz.

Ha már látszik, hogy mi lesz a kedvenc, minél ha-
marabb szerezzünk be belőle legalább még egy, de 
inkább két ugyanolyan darabot. A második játékot 
ne tegyük el, mert ha új, nincs olyan szaga, mint a 
meglévőnek, nem elég kopott a színe, a gyerkőc nem 

fogja elfogadni. 

Legyünk leleményesek, és cserélgessük az alvósokat, 
felváltva mossuk őket, így körülbelül egyformán fog-
nak majd kopni, és nem tűnik fel, hogy alvás közben 

kicseréljük őket egy mosásra.

Ha bárhová megyünk, mindig figyeljünk oda, hogy 
a kedvenc barát nálunk legyen. Ha szerencsénk van, 
befér a pelenkázótáskába, de ha nagyobb, a babakocsi 
csomagtartójában hagyjunk helyet, mert előfordulhat, 
hogy ez lesz a megmentőnk egy-egy nehezebb hely-

zetben.

KEDVENC BARÁT,
A SZUNDIKENDŐ

BELPLA BABY SAC 
TAKARÓ-ZSÁK

MAGAZIN ÁR:
5.690 Ft

Kiváló minőségű spanyol pléd 80 x 90 cm-es méretben, 
mely babazsákká átalakítható, patenttal és zipzárral. 
Antiallergén, kényelmes, puha tapintású takaró több 
színben: rózsaszín, fehér, bézs, kék, zöld, sárga. Anyag-
összetétel: 85% akril / 15% poliészter. MADE IN SPAIN

Kép csak 
illusztráció.

12 JÁTÉK

- kedves dallamot játszik
- segít a babának elaludni
- újszülött kortól használható
- a játékok mosógépben moshatóak
- plüssfigurákkal

MAGAZIN ÁR:
6.990 Ft



A gyermekek folyamatosan igénylik a hintamozgást csecsemő-
kortól, mert az kiemelkedő mértékben járul hozzá az egyensú-
lyozás megtanulásához. A hintázás élménye oldja a belső feszült-
ségeket, illetve különböző kutatások szerint azok a gyermekek, 
akik csecsemő- és iskoláskorban sokat hintáznak, később írni és 
olvasni is könnyebben tanulnak meg.

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

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

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. november 1-től december 31-ig érvényesek.

MAGAZIN ÁR:
24.990 Ft

NAGYSZERŰ

AJÁNDÉK

NATTOU 
PLÜSS HINTÁZÓ ÁLLATKA
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DISNEY DREAM ÜLÉSMAGASÍTÓ

MAGAZIN ÁR:
5.990 Ft

- 25-36 kg-ig használható
- huzata levehető és mosható

- puha, lemosható habszivacs
- hátoldalán ragasztócsík található,
  mellyel egyszerűen rögzíthető

MARKO HABSZIVACS 
FALI DEKOR

MAGAZIN ÁR:
1.190 Ft

LANSINOH KONTAKT BIMBÓ-
VÉDŐ, SZILIKON, NORMÁL 
2 DB + 6 DB ÉJSZAKAI ÉS 
NAPPALI MELLTARTÓBETÉT
Ráharapási nehézségek esetén segít a sikeres szoptatás-
ban. Kiemelten ajánlott lapos, befele fordult mellbimbó, 
erős tejleadó reflex, lenőtt nyelv, rövid felső ajakfék esetén. 
Maximális bőrkontaktust tesz lehetővé. Ultra vékony, szu-
per puha, rugalmas szilikon. 

+ Lansinoh éjszakai és nappali melltartóbetét 6 db

MOST EGYÜTT:
2.990 Ft

LANSINOH 2 FÁZISÚ KÉZI 
MELLSZÍVÓ
Japán technológia, két választható fázissal: 
1. Stimuláló fázis - kis szívó erejű, rövid, gyors szívás, 
beindítja a tejadó reflexet.
2. Fejő fázis – lassabb, mélyebb, ürítő szívások a maxi-
mális tejleadás érdekében.

STIMULÁLÓ ÉS FEJŐ MÓD A NAGYOBB TEJLEADÁSÉRT! 
EGYSZERŰ, KÖNNYŰ HASZNÁLAT, TISZTÍTÁS ÉS 
ÖSSZEÁLLÍTÁS!

MAGAZIN ÁR:
12.990 Ft

ComfortFit™ szívófej, pontosan 
illeszkedik, ezért hatékonyabb. 
Nagyobb méretű szívótölcsér 
és alkatrészek is vásárolhatók. 
Közvetlenül a cumisüvegbe fej-
het, természetes hullámvonalú 
etetőcumija segít fenntartani a 
bevált szoptatási módot. 

+





A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. november 1-től december 31-ig érvényesek.
16 ETETÉS

JÓ ÉTVÁGYÚAKNAK

BABYONO SZÉLESNYAKÚ 
ANTICOLIC CUMISÜVEG
- kiváló minőségű polipropilén anyagból készült
- megakadályozza, hogy az üvegben
  vákuum képződjön, 
  így megvéd a kólika kialakulásától
- 0m+-os etetőcumival
- BPA mentes

120 ML-ES:
1.090 Ft

240 ML-ES:
1.190 Ft

300 ML-ES:
1.290 Ft

- precíziós mérési rendszer
- nagy méretű, könnyen olvasható LCD kijelző
- automatikus kikapcsolás
- automatikus nullára állás
- tára funkció
- elem lemerülésének kijelzése
- mértékegységek: Kg/Lb/St
- osztás: 10 g
- kapacitás: 20 kg

Cikkszám: 6475

MOMERT DIGITÁLIS MÉRLEG

MAGAZIN ÁR:
13.990 Ft

CSEPKE BABY 
CUMISÜVEGMOSÓ
- cumisüveg, babatányér 
  és babajátékok tisztításához
- 500 ml-es kiszerelés
- egységár: 1.780 Ft/liter

MAGAZIN ÁR:
890 Ft



KIS GOURMANOKNAK
VÁLOGATÓSOKNAK

Az Anina Pappi etetőszéknek egy kézzel egyszerűen 3 
helyzetbe állítható tálcája és ötpontos biztonsági öve 
van. Az etetőszék háttámlája több fokozatba dönthető, 
és mosható tálca- és ülésbetéttel rendelkezik.  Több po-
zícióba állítható az Anina Pappi etetőszék magassága. 
Összecsukott helyzetben állítva egyszerűen tárolható. 

Több színben kapható.

MAGAZIN ÁR:
19.990 Ft

ANINA PAPPI 
ETETŐSZÉK

KÍVÁNCSIAKNAK



CEBA JUMBO
CUMISÜVEG
MELEGENTARTÓ

CAM CAMPIONE ETETŐSZÉK

MAGAZIN ÁR:
7.990 Ft

A babával való 
kirándulások, séták 
nélkülözhetetlen 
kelléke. Széles szájú 
cumisüveghez is 
használható.

A beállított hőmérsékletet 
órákig képes tartani, vízzel 
vagy víz nélkül is működ-
tethető. 
40°C szint: az étel hőmér-
sékletét az anyatej termé-
szetes hőfokán tartja. 70°C 
szint: 5 perc alatt etetési hő-
mérsékletre melegíti a tejet. 
Facsaró és etetőtál kiegészí-
tők. Cikkszám: 1704

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:
1.190 Ft

MAGAZIN ÁR:
29.990 Ft

18 ETETÉS

MOMERT CUMISÜVEG MELEGÍTŐ 
OTTHONI ÉS AUTÓS

Hat hónapos kortól a csak anyatejet fogyasztó babáknál érde-
mes elgondolkozni a hozzátápláláson. Az egyes ételek beveze-
tésére hagyjunk elég időt, és csak apránként, néhány kanállal 
kóstoltassunk. Első alkalommal próbálkozzunk szoptatás után 
megkínálni a babát, majd néhány nap után kiválthatunk napi 
egy étkezést a gyümölccsel. Ne siettessük a babát, hetente csak 
egy új ízt mutassunk neki, és minden nap ugyanazt a szopta-
tást váltsuk ki szilárd táplálékkal, később ezt emelhetjük napi 
kettőre. Ha a baba nem fogadja el az ételt, ne erőltessük, in-
kább egy-két nap múlva próbálkozzunk újra a kóstoltatással.

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. november 1-től december 31-ig érvényesek.

- 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
- max. terhelhetőség: 15 kg

C220/C19C216/C32



Lassú áramlás

az innovatív 

szelepnek 

köszönhetően.

ANTI-

COLIC

A MAM Anti-Colic cumisüveg babák és szülők számára nyújtott előnyeit tanulmányok is bizonyítják. 
Az üveg alján található innovatív szelep megakadályozza, hogy a baba levegőt nyeljen. A lassú 
folyadékáramlásnak köszönhetően a kólikás hasfájás csökken, ezt az édesanyák 80%-a megerősítette.

Az egyedülálló MAM selyemszívóka® selymesen puha szilikon felületű, rendkívül kellemes érzést nyújt 
a csecsemőnek, és segíti az átállást a szoptatásról az üvegből való ivásra. A babák 94%-a** elfogadja a 
MAM selyemszívókát.

Önsterilizáló funkcióval rendelkezik, amely különösen utazáskor praktikus. Ha többet szeretne megtudni 
a MAM Anti-Colic cumisüvegekről és a hozzá kapcsolódó kutatásokról, látogassa meg honlapunkat!

*    helyi tanulmány, Ausztria 2011, 73 hasfájós babán tesztelték/piackutatás, Egyesült-Államok, 35 hasfájós babán tesztelve

**  Piackutatás 2009-2014, 1349 babán tesztelve

MAM ANTI-COLIC CUMISÜVEG 

80%-kal* kevesebb 
hasfájás a babáknál

Nézzétek csak,
ivás közben is
pihenhetek!

MAM Anti-Colic: többféle színben és méretben a MAM Silk Teat-tel és önsterilizáló funkcióval

Az összes MAM termék
BPA-mentes anyagból készül.

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

TUDOMÁNYOSAN BIZONYÍTOTT 

Anti-Colic

Silk
Teat 94%

Elfogadja**

1. Töltsön bele
 20 ml vizet 

2.  Rakja össze 
a cumisüveget

3. Melegítse mikrohull.
sütőben 3 percig 

Az önsterilizálás
3 egyszerű lépésben:

Önsteri-
lizáló

funkció

MAM Szívóka

®®

MAM Anti Colic Cumisüveg 148.5x210mm.indd   1 15/02/16   18:31
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OKOS AJÁNDÉKOK  

ANYUKÁKNAK

EGY KIS KÉNYEZTETÉS
Ahogy már a cikk elején is írtuk, egy 
anyuka igazán nehezen helyezi ma-
gát előre a fontossági sorrendben, 
pedig sokszor erre van a legnagyobb 
szüksége. Így bátran lepjük meg egy 
masszázs- vagy wellness utalvánnyal, 
egy fodrászkuponnal, biztos, hogy 
örülni fog neki. De jól jöhet egy étter-
mi vacsora lehetősége is, hogy aznap 
legalább ezzel ne kelljen otthon fog-
lalkoznia.  

SZOPTATÁSI KIEGÉSZÍTŐ
A baba születése előtt és amíg kicsi, 
az anyuka legtöbb gondolata a szop-
tatás körül forog. Lesz-e teje, fog-e 
tudni szoptatni, megtalálja-e a kicsi-
nek legkényelmesebb helyzetet. Ebben 
is segíthetünk számára az ajándékvá-
lasztásnál. 

Szuper ajándék lehet a szoptatókendő, 
mert ennek a használata még Magyar-
országon nem igazán elterjedt, pedig 

EGY ANYUKÁNAK IGAZÁN NEHÉZ MEGFELELŐ AJÁNDÉ-
KOT KITALÁLNI KARÁCSONYRA. HISZ AZ ESETEK TÖBB-
SÉGÉBEN AZ ANYUKA ELŐSZÖR A GYERMEKÉRE, AZTÁN 
A FÉRJÉRE, MAJD A CSALÁDTAGJAIRA ÉS CSAK LEG-
VÉGÜL GONDOL MAGÁRA AZ AJÁNDÉKOZÁS SORÁN. 
ÍGY NEM VAGYUNK KÖNNYŰ HELYZETBEN, HA HASZ-
NOS, DE MÉGIS MINŐSÉGI AJÁNDÉKKAL SZERETNÉNK 
ŐT MEGLEPNI. DE VANNAK ÖTLETEINK, AMIK EBBEN A 

HELYZETBEN IS SEGÍTHETNEK. 

az anyukák nagy hasznát szokták 
venni a nyilvános szoptatás során. 
Keressünk bőrbarát anyagból ké-
szült trendi mintájú változatot 
ajándékba, amit a későbbiek fo-
lyamán esetleg másra is tud hasz-
nálni.

AJÁNDÉK A BABÁNAK 
ÉS A MAMÁNAK

Egy anyuka akkor a legboldogabb, 
ha a babája biztonságban és szere-
tetben van. Így választhatunk olyan 
ajándékot is, ami a babának okoz 
örömöt. De figyeljünk oda, hogy 
olyat válasszunk, ami lefoglalja és 
megnyugtatja a babát. 

Választhatunk egy minőségi több-
funkciós párna-takaró szettet, 
ami könnyen szállítható akár egy 
pelenkázótáskában is. Sőt, ha pihe-
puha anyagú takarót választunk, 
akkor még az is előfordulhat, hogy 
a gyermek kedvenc „alvó barátját” 
tudjuk az anyuka számára a taka-
ró képében biztosítani. 

A baba megnyugtatásához nagyon 
jó kiegészítő a forgó-zenélő, amit a 
kiságyra helyezhetünk. Válasszunk 
élénk színű változatot, ami mozgá-
sával leköti a baba figyelmét.

AJÁNLJUK FEL AZ 
IDŐNKET!

Ha van lehetőségünk, akkor ajánl-
juk fel egy anyuka számára a 
legfontosabb dolgot, az időnket. 
Legyen az 1 óra bébiszitterkedés, 
egy helyette megfőzött vacsora 
vagy csak 2 nyitott és értő fül a 
gyerekkel eltöltött órák után, biz-
tos, hogy örülni fog neki. Bárme-
lyiket is választod, nagyon hálás 
lesz azért a figyelmességért, amit 
tőled kap! 



CLEVAMAMA 3 AZ 1-BEN ÚTI 
TAKARÓ ÉS SZOPTATÓKENDŐ
1. Stílusos szoptatókendő 
2. Napvédő takaró autósüléshez/babahordozóhoz, hogy védje a 
széltől, hidegtől, és a szmogtól is
3. Párnázott bevásárlókocsi üléstakaró csecsemőknek
4. Párnázott üléshuzat bevásárlókocsihoz gyermekeknek

Fontos utazási tartozék, mely sokol-
dalú kényelmet és használatot biztosít 
az újszülöttől a tipegő korig utazás 
közben is. Ez a praktikus termék elen-
gedhetetlen tartozék minden anyuka 
részére a fejéshez, ha szoptatott babája 
mellett visszatér dolgozni!

MAGAZIN ÁR:
7.990 Ft

A luxus kivitelű pár-
nát könnyen átalakít-
hatod takaróvá. Hasz-
nálata már újszülött 
kortól ajánlott, puha 
flanel átlélegző anya-
ga miatt. A vastag 
műszálas takarókkal 
ellentétben segíthet a 
hirtelen csecsemőha-
lál szindróma termé-
szetes megelőzésében. 
Nagy mérete miatt 
még iskolás korban 
is kiváló. Utazáskor 
a gyermek „jó barát-
ja lesz”. Méret: 100 x 
120 cm.

CLEVAMAMA 2 AZ 1-BEN 
PÁRNA ÉS TAKARÓ

MAGAZIN ÁR:
6.990 Ft

BABYONO FORGÓ-ZENÉLŐ
UTAZÓÁGYRA ÉS FA KISÁGYRA

MAGAZIN ÁR:
7.990 Ft

- felhúzható, puha és színes plüss
  figurákkal, kellemes zenével
- fa kiságyra és utazóágyra is rögzíthető
- megnyugtató dallam segíti az elalvást
- vidám plüssfigurákkal
- felhúzható zenélő egységgel
- nincs szükség elemre

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. november 1-től december 31-ig érvényesek.



22 JÁTÉK

TAF TOYS JÁTSZÓSZŐNYEG 4 ÉVSZAK

TAF TOYS JÁTÉKSPIRÁL KERTTAF TOYS TAKE-TO-PLAY 
BABY GYM BÉBI TORNÁZÓ 
ÖSSZECSUKHATÓ

MAGAZIN ÁR:
9.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
9.990 Ft

- 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

SZÜLETÉSKOR A BABÁK TÖBB MINT 70 REFLEXSZEL JÖNNEK A VILÁGRA, KÖZTÜK A SZO-
PÁS, VAGY A LÉLEGZÉS ÖSZTÖNÖS REFLEXÉVEL. EZEK LÉTFONTOSSÁGÚAK AZ ÉLETHEZ, 
MIUTÁN ELHAGYTÁK ÉDESANYJUK MÉHÉNEK MELEGÉT. KÍVÁNCSISÁGUKNAK, ENNEK A 
VELÜK SZÜLETETT FANTASZTIKUS KÉPESSÉGÜKNEK KÖSZÖNHETŐEN A CSÖPPSÉGEK TA-
NULÁSA FOLYAMATOS. A VÁGY, HOGY MEGÉRTSÉK AZ ŐKET KÖRÜLVEVŐ VILÁGOT, ILLETVE 
HOGY KAPCSOLATBA LÉPHESSENEK VELE, A JÁTÉKRA ÖSZTÖNZŐ ERŐ. EBBEN SEGÍTENEK 
A TAF TOYS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TERMÉKEI. JÁTSZVA TANÍTJÁK MEG A PICIKNEK A TÁR-

GYAK HASZNÁLATÁT, A HANGOK VARÁZSÁT ÉS AZ ŐKET KÖRÜLVEVŐ VILÁGOT.

- puha készségfejlesztő játékspirál
- a legtöbb bébihordozóra és babakocsi karfára rátehető
- csörgő-zörgő játékokkal és rágókával
- eper alakú cumitartóval
- cikkszám: 12105

- 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:
4.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. november 1-től december 31-ig érvényesek.



MAGAZIN ÁR:
19.990 Ft

Taf Toys zenélő-forgó

Újszülött kortól 2-3 éves korig is a pici kedvence lesz. Multifunkciós játék, melynél a tervezők arra is gondoltak, hogy a 
baba fejlődési szakaszaiban is fejlessze a kicsi képességeit. A puha forgó, színes, plüss játékai: bagoly, fa, hőlégballon és 
virágocskák, amelyek felkeltik a baba figyelmét már újszülött kortól. Bababiztonsági tükör, mely babával egy szintben 
található. A készüléken 16 különböző lágy, halk klasszikus zene választható, mely 8 zeneszerző műveiből lett összevá-
logatva. A készülék egyben egy USB csatlakozóval ellátott MP3-as lejátszó is, melyre USB kábel segítségével (a kábel 
nem tartozék) feltöltheted a baba kedvenc dallamát is. A le- és feltehető sztereó-hangfallal rendelkező babamagnóban 
be lehet állítani, hogy melyik zene szóljon, állítani lehet a hangerőt. A zene ki- és bekapcsolható. A zenélő forgó világít 
is színes fényekkel, mely megnyugtatja a babát, amikor éjjel felriad. Természetesen a színes fény le és felkapcsolható, 

mint egy éjjeli babalámpa. A termék 4 db AA elemmel működtethető (nem tartozék).

MP3 Stereo bagoly

Megérkezett a Taf Toys 
egyedi, a nemzetközi piacon is 
egyedülálló zenélő forgója.



Orso

24 UTAZÁS

CARETERO SPACER 
SPORTBABAKOCSI

MAGAZIN ÁR:
29.990 Ft

SMART:
169.990 Ft

STONE:
179.990 Ft

TOP:
179.990 Ft

ORSO:
189.990 Ft

- 6 hónapos kortól használható 
- esővédővel és lábzsákkal
- levehető palacktartó
- a könnyű és tartós alumínium
  vázszerkezet
- a háttámla dőlésszöge  
  4 fokozatba állítható
- a levehető karfa 
- ötpontos biztonsági övek
- praktikus nagyméretű kosár
- kompakt méretűre összecsukható

- kompakt méretűre lapra csukható
- állítható, kézzel varrott valódi bőrrel  
  bevont tolókar
- felfújható hátsó és fixálható bolygókerék elöl
- egy kézzel 4 pozícióba állítható háttámla
- állítható lábtartó és levehető kapaszkodó
- kifordítható naptető (Stone típus) és 
  lábzsák szúnyoghálóval (kivéve Smart típus)
  a mózeskosáron 
- a huzat levehető, 30 °C-on mosható

NANIA BELINE ANIMALS
GYEREKÜLÉS

MAGAZIN ÁR:
14.990 Ft

TARTOZÉKOK: naptető, lábzsák, esővédő, 
pelenkázótáska, tágas bevásárlókosár praktikus 
nyitórendszerrel

LATTE, FEKETE VAGY FEHÉR 
VÁZZAL IS MEGRENDELHETŐEK! 

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. november 1-től december 31-ig érvényesek.

CAM
DINAMICO UP - 9-36 kg-ig használható

- a fejtámasz magassága állítható
- vállpánton állítható
  övfeszítés
- huzata levehető és mosható
- levehető háttámla



Orso
Smart

Stone és Top

MULTIFUNKCIÓS BABAKOCSI
MÓZESKOSÁRRAL ÉS BÉBIHORDOZÓVAL



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
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     újszülött kisbaba ösztönö-
sen vágyik a közelségre. A szülő 
jelenléte, leginkább az anyáé, az 
életben maradást jelenti számá-
ra. Az érintés, a testi kontaktus, 
nyújt védelmet és biztonságot, 
ez teszi lehetővé szükségletei 
kielégítését. Ha a baba nem tud 
odamenni, a szüleit veszi rá, hogy 
érte menjenek. Szinte lehetetlen 
ellenállni a pici mosolyának.

Mit tehetünk azért, hogy a gyer-
mekünk biztonsággal kötődjön 
hozzánk és majd a későbbiekben 
másokhoz? 

Legyünk fogékonyak a jelzéseire, 
gyorsan, empatikusan és érzéke-
nyen reagáljunk az igényeire, le-

gyünk válaszkészek és baj esetén 
elérhetőek legyünk. 

A gyakorlatban ez azt jelenti, 
hogy ringassuk, lehetőség szerint 
hordozzuk, beszéljünk hozzá ked-
vesen, törődjünk vele, érzékeny-
séggel forduljunk felé, reagáljunk 
a jelzéseire, vegyük fel, ha sír. 

Hogyan értjük meg a babánk jel-
zéseit és hogyan tudunk úgy ösz-
szehangolódni, hogy tudjuk mit 
szeretne?

Adjunk magunknak időt arra, 
hogy megérezhessük milyen is 
újszülött babánk és hogy hogyan 
tudunk róla jól gondoskodni. A 
gyermekágyas időszakban, vagyis 

az első 6 hétben, nagyon fontos, 
hogy zavartalanul tudjunk ebben 
a finom és mély állapotban létez-
ni kisbabánkkal. Hagyjuk, hogy 
a felborult hormonháztartásunk 
segítségével érzékenyedjünk, kifi-
nomodjunk annyira, hogy az apró 
rezdülései beszédesek legyenek 
számunkra.

Az érintés minden időben és 
minden korban elemi igénye 
gyermekünknek, amiben nagy 
segítséget nyújt a hordozás. Hor-
dozás közben szinte erőlködés 
nélkül megadhatjuk mindazt, 
amire szüksége van és emellett 
felbecsülhetetlenül boldog perce-
ket ad az egész családnak.

AZ ÉRINTÉS EREJE: A baba védelme

Kósa Kata 
www.nandu-wrap.com

Az



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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NANIA BEONE POP
BÉBIHORDOZÓ

FILLIKID UTAZÓ JÁRÓKA

MAGAZIN ÁR:
16.990 Ft

- sporttáska méretűre összecsukható
- vidám színes huzat
- aprólyukú oldalháló színes, állatfigurás nyomással
- színes, párnázott betéttel
- külső mérete: 105x96x76 cm
- cikkszám: MA4008-14

- 0-13 kg-ig használható
- puha párnázott belsőrész
- hárompontos öv
- központi övfeszítővel

MAGAZIN ÁR:
10.990 Ft

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

MAGAZIN ÁR:
19.990 Ft

YO FROTTIER HARISNYA 
MINTÁS

 92-1 10-ES:
1.190 Ft

56-86-OS:
990 Ft

- kellemes tapintású
- kényelmes anyagból készült
- több színben és mintával

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. november 1-től december 31-ig érvényesek.
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BADABULLE BEVÁSÁRLÓKOCSI ÜLÉSVÉDŐ

MAGAZIN ÁR:
4.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

60 perc után automatikusan kikapcsol. Az 
érintő (TAP-ON) funkció segítségével fel-
kapcsolhatod, pulzálásra állíthatod, vagy le 
is kapcsolhatod. 
Kb. 100 óra üzemidő elemcsere nélkül. Az 
éjszakai lámpa talpát a falra lehet ragasz-
tani. 3db AAA elemmel működik, mely 
tartozék.

Cikkszámok: 
960/01 katica
960/02 pókocska 
960/03 méhecske

- ülőbetét bevásárlókocsihoz
- higiénikus és kényelmes módja annak, 
  hogy a gyermekkel együtt tudj vásárolni
- fogzást könnyítő rágókával és gyűrűs 
  játékkal felszerelt

Cikkszám: B298163

BABYONO ÉJSZAKAI FÉNY

BESAFE PREGNANT IZI FIX MAGZATVÉDŐ ÖV ISOFIX
CSATLAKOZÁSSAL

MAGAZIN ÁR:
11.990 Ft

Használatával nem csak magadat, hanem a pocakodban 
fejlődő gyermekedet is megóvod, hiszen egy esetleges üt-
közés során a magzatvédő öv használata nélkül a bizton-
sági öv súlyos sérüléseket okozhat. 

Az első üléseken a csattal ellátott hevedert használva rög-
zítheted a magzatvédő övet. A hátsó ülésen a gyermekülé-
sekhez hasonlóan a két csatlakozó segítségével közvetlenül 
az alvázhoz csatlakoztathatod a magzatvédő övet. 

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

A BESAFE PREGNANT AZ EGYETLEN OLYAN MAGZATVÉDŐ ÖV A MAGYAR PIACON, MELY A BIZTONSÁGI 
ÖVEKRE VONATKOZÓ SZABVÁNY, AZ UN/ECE R16 ELŐÍRÁSAI SZERINT TESZTELVE LETT!



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

IZI UP 

MAGAZIN ÁR:
59.990 Ft

Az iZi Up X3 FIX a legextrémebb vizsgálatoknak is megfelelt. Világúj-
donság a beépített SIR (side impact rotation) rendszer mely különlege-
sen kimagasló oldalvédelmet biztosít a benne utazó gyermek részére.

- 15-36 kg-ig
- isofix karokkal csatlakoztatható az autóba
- az autó 3 pontos biztonsági övével is rögzíthető
- megerősített EPS védelem a fej és a gerinc körül
- zárt övvezető
- szinkronban emelkedő fej- és háttámla
- kiemelkedő fejvédelem és oldalvédelem
- oldalsó ütközésnél az ülés elfordul, így pajzsként védi a gyermeket
- alvópozíció, amelyet a gyermek is beállíthat magának
- akár 12 éves korig használható

AZ ÜLÉS, AMELY EGYÜTT NŐ A GYEREKKEL!
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. november 1-től december 31-ig érvényesek.

Ebben biztos hogy 

biztonságban leszek!

X3 FIX GYEREKÜLÉS



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. november 1-től december 31-ig érvényesek.
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ALVÓS CIKK

A MEGFÁZÁSRÓL
Átlagosan egy kisgyermek 6-8 alkalommal lesz náthás egy évben. Ennek oka, hogy a gyermekek 
immunrendszere a közösségbe kerülés miatt gyengébb. És sajnos a játék hevében általában 
megfeledkeznek a higiénia szabályairól, így az orrfolyás és tüsszögés miatt a kórokozók akár 30 
percig is a kezükben, ruhájukon maradnak. Ha egy másik gyermek ebben az időben megérinti 
a fertőzött gyermeket, máris kész a fertőzés. De van egy jó hírünk is, a kutatások kimutatták, 
hogy azok a gyerekek akik az óvodai időszakban gyakrabban náthásak, az iskola ideje alatt 
kevesebb fertőzést kapnak el. 

SEGÍTÜNK NEKED 

TÉLI MUMUS A MEGFÁZÁS



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. november 1-től december 31-ig érvényesek.

MIK IS A MEGFÁZÁS 
TÜNETEI?

A nátha lappangási ideje általában 
6-14 nap. A tünetek az első három 
napban a legfeltűnőbbek, de később 
is fertőzhet. 

TÜNET: TOROKFÁJÁS

Az első jele a megfázásnak, általában 
5-9 napig tart. 

TÜNET: ORRFOLYÁS

A nátha 2. vagy 3. napján kezdődik. 
Eltarthat akár 10-14 napig is. 

TÜNET: KÖHÖGÉS

A megfázás felénél kezdődik, és több 
hétig is eltarthat. 

TÜNET: LÁZ

A náthás gyerekek nagy részének van 
38oC vagy afölötti láza az első 2-3 
napban. 

HÍVJUK AZ ORVOST!

Ha az alábbi tüneteket tapasztaljuk, 
akkor mindenképpen keressük fel a 
gyerekorvost. Ha a gyermek láza ma-
gasabb mint 38 fok, vagy tovább tart 
3 napnál. Ha arc- vagy fülfájást ta-
pasztal a kicsi. Ha folyamatosan szá-
razon köhög a gyerek, és nem szakad 
fel a váladék. 

MEGELŐZÉS: KÉZMOSÁS

Gyakran mondják, hogy a kézmosással előzhető meg a megfázás. Ez igaz, de 
nem szabad arról elfeledkezni, hogy csak a szappannal végzett, minimum 
fél percig tartó kézmosás tudja a bacilusokat eltüntetni. Ha ez nem megold-
ható, akkor használjuk a bababoltokban kapható kézfertőtlenítőket, amik a 
kórokozók akár 99%-át is képesek eltüntetni.

OTTHONI SEGÍTSÉG 1:  
HÚSLEVES

Mindannyian tudjuk, hogy a nagyi húslevese felér 
bármennyi orvossággal. És ez valójában így van. Bár 
nem tudjuk megvizsgálni, hogy mitől is varázslatos 
pontosan a nagyi levese, de az tény, hogy a leves 
könnyen emészthető, jól hidratálja a kiszáradt szer-
vezetet és enyhíti a torokfájás tüneteit is. Ezzel is 
segítve a regenerálódást.

OTTHONI SEGÍTSÉG 2: 
ORRSZÍVÁS

A gyerekek nem tudják még megfelelően kifújni az 
orrukat, ezért a fertőzés és a váladék megfelelő eltá-
volításához szükség van az orrszívó használatára is. 
Orrszívás előtt érdemes tengeri vizes orrsprayt hasz-
nálni a váladék fellazításához. Ha a gyerekek félnek az 
orrszívótól, akkor válasszuk a mobilis, kedves figurával 
ellátott változatot.

OTTHONI SEGÍTSÉG 3: 
PÁRÁSÍTÁS

A megfázás tüneteit erősíti, ha a gyermek nyitott 
szájjal, kiszáradt torokkal alszik télen éjszaka.  Ebben 
segíthetünk neki, ha megfelelő páratartalmat bizto-
sítunk a szobában párásítókészülék segítségével. A 
nátha alatt kiemelten fontos, hogy mindennap tisz-
tán tartsunk a készüléket, nehogy a baktériumok meg 
tudjanak benne telepedni.
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Ahhoz képest, hogy a kisbabák milyen 
aprók, hatalmas szemetet tudnak csinál-
ni. Amikor pedig odakint esik, hideg és 
sötét van, szinte biztosan nincs kedved 
kimenni, hogy kidobj egy büdös pelenkát. 
A Tommee Tipeee Sangenic TEC stílusos, 
egyszerű és helykímélő pelenkatárolói se-
gítenek abban, hogy babád szobája min-
dig tiszta és szagmentes legyen. Könnyen 
összeállítható, használható és üríthető, így 
kevesebb időt kell eltöltened pelenkázással 
és többet a babáddal.

A Tommee Tippee Sangenic TEC az 
egyetlen olyan pelenkacsomagoló, amely 
egyesével, külön csomagol el minden pe-
lenkát egy antibakteriális bevonattal ellá-
tott többrétegű zacskóba, csupán pár má-
sodperc alatt. Csak helyezd a pelenkát a 
tárolóba, fogd meg a tetejét és csavard el 
a tárcsát, így egyesével csomagolja el a pe-
lenkákat. A fedő egy kézzel is könnyedén 
lezárható, magától továbbítja a tárolóba a 
pelenkát, így nem kell belenyúlnod. 

A tárolóban egyidejűleg akár 28 db pelen-
ka is elfér (2-5 kg-os újszülötteknek való 
pelenkával számolva). Fehér, rózsaszín és 
zöld színben, 1,3 és 6 db-os utántöltővel 
kapható.

TOMMEE TIPPEE SANGENIC TEC PELENKACSOMAGOLÓ
4 DARAB TOMMEE TIPPEE SANGENIC 
PELENKACSOMAGOLÓ UTÁNTÖLTŐ 
MOST PELENKACSOMAGOLÓ 
SZEMETESSEL

TOMMEE TIPPEE SANGENIC 
PELENKACSOMAGOLÓ 
UTÁNTÖLTŐ 6 DARABOS

MAGAZIN ÁR:
9.999 Ft

MOST EGYÜTT:
9.999 Ft

DR BENNY LED-ES ORRSZÍVÓ
Az éjszakai orrszívás nagyon macerás dolog, főleg, ha a gyer-
kőc fél az orrszívótól. Ezért fejlesztettük ki a kedves elefánt 
formájú orrszívóból a világítós, LED-es változatot. Segítsé-
gével könnyen és hetékonyan tudjuk éjszaka is eltávolítani 
a váladékot. 

- néhány másodpercen belül használható
- elektromos motorral működik
- biztonságos és bababarát
- nem okoz fájdalmat
- mosható szipka és szívócső
- korszerű LiIon akkumulátorral

MAGAZIN ÁR:
17.990 Ft

Egységár: 
1.666,5 Ft/darab

LED-ES
világítás

Tartozékok: flexibilis szipka, szívó-
cső, praktikus textilzsák a tároláshoz, 
USB töltőkábel, használati utasítás, 
orrspray, tisztító kefe



SATELLITE MIGO FERRARI
0-13 kg

A legmagasabb minőségű koncepcióval, folyamatosan
fejlesztett termékekkel biztosítjuk a gyermekek utazását

születéstől 10 éves korig.

Ultrakönnyű, innovatív hordozó bázistalppal,
használható autósülésként,

fektetve mózeskosárként

Mind a három típus
isofix talppal
és talp nélkül
is használható.

SATURN MIGO FERRARI
9-18 kg

SOLAR 
ISOFIX TALP

SIRIUS MIGO FERRARI
15-36 kg
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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 2017. november 1. és december 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.

THERMOBABY COCOON 
BABATARTÓ 

MAGAZIN ÁR:
3.190 Ft

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

CLEVAMAMA FÜRDŐJÁTÉK 
TARTÓHÁLÓBAN
- egytől tízig számozott, különböző színű állatfigurák
- hozzátapad a fürdőkád oldalához
- nem merülnek el, így könnyű megtalálni a vízben, 
  fejlesztő, vonzó a gyermekeknek
- a tapadókorongos tartóhálóban a csempére akasztva 
  szárítható, tárolható

MAGAZIN ÁR:
2.490 Ft

MAGAZIN ÁR:
990 Ft

MAGAZIN ÁR:
990 Ft

- újszülött kortól használható
- 1 literes kiszerelés
- egységár: 990 Ft/liter

CSEPKE BABY 
ÖBLÍTŐ
- újszülött kortól használható
- 1 literes kiszerelés
- egységár: 990 Ft/liter

CSEPKE BABY 
MOSÓGÉL



CUMISÜVEGEK

A babákkal 1958 óta

10

OBSZERVATÓRIUM

BABA KUTATÓKÖZPONT*összhangban a hatályos jogszabályokkal

4 hónapos kortól

3-lyukú gyors folyású szilikon
330 ml 4hó+

2 hónapos kortól

2-lyukú közepes folyású szilikon
250 ml 2hó+

1.490 Ft
MAGAZIN ÁR:

Újszülött kortól
Döntöttnyakú cumisüveg a hasfájás 
elkerüléséért. Dupla hasfájásgátló-szelepes 
1-lyukú normál folyású szilikon
                     250 ml 0hó+

2.190 Ft
MAGAZIN ÁR:

1-lyukú normál 
folyású szilikon 
150 ml 0hó+

1.390 Ft
MAGAZIN ÁR:

1.590 Ft
MAGAZIN ÁR:

mindenütt,  ahol csak baba van




