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Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

ÜNNEPLÉS
Első családi 
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TÖRŐDÉS
Mire figyeljünk  
télen a babával?

TANÁCSOK
Betegségek hatékony  
megelőzése

GONDOSKODUNK

A BABÁDRÓL

NEOBABY



MINŐSÉGI 
TERMÉKEK,
KEDVEZŐ  

ÁRAK!

BOLTUNKBAN 
MI SEGÍTÜNK AZ 
ANYUKÁKNAK ÉS
AZ APUKÁKNAK

 » Kedvező árak

 » Folyamatos akciók

 » Szakértő segítség

 » Minőségi kínálat

 » Kedves kiszolgálás

 » Ingyenes magazin

 » Babakocsik

 » Gyerekülések

 » Babakelengye

 » Etetési eszközök

 » Bababútorok

 » Játékok

ELÉRHETŐSÉGÜNKET MEGTALÁLOD A MAGAZIN HÁTOLDALÁN!

A KEDVENC BABABOLTODBAN  
MINDENT MEGTALÁLSZ!



BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁN 
BOLTUNK CSAPATA!

KEDVES OLVASÓ!

RÖVID ÍZELÍTŐ  
AKTUÁLIS

MAGAZINUNKBÓL:

10. MIRE FIGYELJÜNK
TÉLEN A BABÁVAL

6. MI VAN
A TÁSKÁDBAN?

16. ELSŐ CSALÁDI
KARÁCSONY

25. HORDOZÁS
TÉLEN

28. BETEGSÉGEK 
MEGELŐZÉSE

Ahogy egyre közelednek a hidegebb nappalok és hosszabb 
éjszakák, úgy érezzük mi is magunkon az év végi fáradtság 
jeleit. Míg nyáron körülbelül 16 órán keresztül van világos, és 
8 órán keresztül sötét, addig ez télen pont fordítva van. Ez 
bizony kihat a bioritmusunkra, sőt az immunrendszerünkre 
is. Ilyenkor érdemes D- és C-vitamint elkezdeni szedni, ha 
eddig nem tettük. 

Gyerekek esetében különösen fontos a vitaminok szerepe, 
hisz a közösségben fokozottan ki vannak téve a fertőzéseknek. 
Segít a megelőzésben a szakértőnk cikke, de arra az esetre is 
ad tippeket, ha a betegség már felütötte a fejét a családban.  

Szülőként tudjuk, hogy mindenre érdemes felkészülnünk 
azért, nehogy meglepetés érjen minket. Ebben segít egy jól 
összekészített, minden kalandban társ pelenkázótáska. Most 
eláruljuk, hogy szerintünk mik a leghasznosabb holmik, 
amiket mindenképpen érdemes belepakolni. 

Természetesen a magazinunk oldalain csupa minőségi és 
hasznos terméket találsz rendkívül kedvező áron. Használd 
ki ezt a lehetőséget, nézz szét személyesen is üzletünkben. 
Elérhetőségeinket megtalálod a magazin hátoldalán!



4 HIGIÉNIA

MAGAZIN ÁR:

690 Ft

BABYONO FÉSŰ-KEFE PUHA SÖRTÉKKEL
- természetes, szuper lágy sörték
- ideális a babahaj finom gondozására
- antisztatikus, nem veszi fel a statikusságot
- kényelmesen megfogható markolat
- lekerekített fogú fésű
- cikkszám: 225

BADABULLE SPRICCELŐS 
6 DARABOS FÜRDŐJÁTÉK

MAGAZIN ÁR:

2.490 Ft

MAGAZIN ÁR:

2.490 Ft

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

CLEVAMAMA 10 DARABOS FÜRDŐJÁTÉK TARTÓHÁLÓBAN

- újszülött kortól ajánlott
- az állatok spriccelhetik a vizet
- cikkszám: B017006 és B017007

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



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

Dress Up

Öltöztesd

 fel a 

pelenka-

tárolót!



6 UTAZÁS

ELENKÁKAT: A szabály a darab-
számot illetően, hogy minden-

képpen többet tegyél be a táskába, 
mint amit elsőre gondolsz, hogy elég 
lesz. Jobb a biztonság! 

TÖRLŐKENDŐT: Érdemes praktikus, 
biztonsági zárral ellátott változatot vá-
lasztani, mert nem csak a babának, de 
neked is jól jöhet egyszer-egyszer.

POPSIKRÉMET: Már kapható kis ki-
szerelésben is kifejezetten utazások-
ra alkalmas változat a krémekből, így 
érdemes azt választanod a súly miatt. 

PELENKÁZÓ ALÁTÉTET: A legtöbb 
táskának tartozéka, de ha a tiédben 
nincsen, mindenképpen érdemes be-
szerezned egyet. 

MOSHATÓ PELENKÁT, NYÁLKENDŐT: 
A legjobb szolgálatot nyújtják, ha túl-
zottan sok lenne a nyál vagy az egyéb 
maszat, de egy pelenka például a nap 
ellen is védi a kicsit, ha az ablakra te-
szed. 

EXTRA RUHÁZATOT: Érdemes felké-
szülni egy váltás ruhával a kicsi számá-
ra. És nem árt, ha esetleg nálad is van 
egy extra felső, ha valamilyen baleset 
történne azzal, ami rajtad van.

NAPKRÉMET: Kifejezetten babák-
nak megfelelő változatot válassz, és 
minden alkalommal használd, amikor 
napra mentek.  

MI VAN A TÁSKÁDBAN?
Szülőként a két legfontosabb tulajdonság, amit érdemes elsajá-
títanunk, az a lazaság és a szervezettség. Bár elsőre ez a kettő el-
lentmond egymásnak, de valójában, ha egy kicsit szervezettebbek 
vagyunk az előkészületek során, akkor sokkal lazábban tudjuk ke-
zelni az előre nem látható, váratlan eseményeket. Ez pontosan így 
igaz a kirándulásokra és gyerekes utazásokra is. Ha van egy előre 
összekészített, jól felszerelt pelenkázótáskánk, bármilyen kaland 
jöhet a kicsivel. De mit is érdemes betenni a táskába? 

JÁTÉKOKAT: Ha hosz-
szabb útra mentek, akkor 
érdemes 2-3 darabbal is 
készülni. És semmiképpen 
ne feledd el az alvókáját, 
hogy bárhol el tudjon 
aludni a baba, és ne le-
gyen nyűgös. 

ÉTELT ÉS VIZET: Ha már a 
mellétáplálás zajlik, akkor 
érdemes magaddal vinned 
egy adag bébiételt és egy 
kanalat. De akár készülhetsz 
egy kis babakeksszel is. És a 
legfontosabb, hogy mindig 
legyen nálad elég víz.

ELŐKÉT: A legjobb ha 
letörölhető, műanyag vál-
tozatot használsz az utazá-
sok során. 

JÁTSZÓCUMIT: Cumik 
esetén kifejezetten fontos, 
hogy mindig cserélgesd 
a pótcumit az állandóan 
használatossal, így biztos, 
hogy nem lesz különbség 
a kicsinek a kettő érzete 
között. 

MOBILTELEFONT: Töltő-
vel, mert jobb felkészülni!

AZONOSÍTÓ KÁRTYÁT 
A TÁSKÁN: A kártya tar-
talmazza a nevedet, a te-
lefonszámodat és/vagy 
emailcímedet. A címedet 
jobb, ha nem írod rá, mert 
ha valaki ellopja a táská-
dat, akkor a kulcsoddal 
együtt be tud menni a 
lakásodba is. A táskában 
pedig érdemes egy prob-
léma esetén értesítendő 
kártyát tartani a legfonto-
sabb telefonszámokkal, ha 
a telefonod veszne el. 

ZACSKÓT: néhány zárha-
tó szatyor mindig legyen 
kéznél a koszos pelenkák 
vagy játékok tárolására. 



FILLIKID GLIDER SPORTBABAKOCSI GRACO JUNIOR MAXI GYEREKÜLÉS

ASALVO TRIO ROMA BABAKOCSI

MAGAZIN ÁR:

15.990 Ft

A Fillikid Glider egy stabil, könnyű és kicsire összecsuk-
ható babakocsi, a babakocsi önsúlya mindössze 6,1 kg!

- 6 hónapos kortól ajánlott
- esernyőre csukható
- állítható lábtámasz
- ötpontos biztonsági öv
- rögzíthető első bolygókerekek
- 2 fokozatban dönthető háttámla
- kupolatető, bevásárlóháló

- kicsire összecsukható
- könnyű, stabil alumínium váz
- 5 pontos biztonsági öv vállpárnákkal
- egykezes összecsukás
- dönthető háttámla
- kétpozíciós lábtartó
- kupola kis tárolózsebbel
- levehető kapaszkodó
- nagyméretű bevásárlókosár
- bolygósítható, fixálható első kerekek
- hátsó kerekeket blokkoló fékrendszer

MAGAZIN ÁR:

79.990 Ft
TARTOZÉKOK: 
sportrész, 
esővédő, 
mózeskosár, 
bébihordozó, 
pelenkázó-
táska,
cumisüvegtartó

MAGAZIN ÁR:

14.990 Ft A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. november 1-től december 31-ig érvényesek.

- 15-36 kg-ig használható gyerekülés
- fejtámaszba épített övvezető
- állítható fejtámasz 
- a háttámla 2 állásba dönthető
- állítható szélességű kartámasz
- visszahajtható pohártartó az ülés mindkét oldalán
- a háttámla eltávolítása után 
  ülésmagasítóként használható
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. november 1-től december 31-ig érvényesek.

OTTHON

6.5. 7.

Biztonságban otthon

MAGAZIN ÁR:

790 Ft
MAGAZIN ÁR:

790 Ft
MAGAZIN ÁR:

790 Ft

1. CLIPPASAFE SZEKRÉNY- ÉS FIÓKZÁR 
ÖNTAPADÓ 2 DB
Nincs szükség szerszámra a felhelyezéshez. Megakadá-
lyozza a fiókok kinyitását. 2 darabos kiszerelés. Egység-
ár: 395 Ft/db. Cikkszám: 71/2

2. CLIPPASAFE FIÓK BECSUKÁSGÁTLÓ 4 DB
Könnyen felszerelhető, megakadályozza, hogy a kicsik 
odacsípjék az ujjukat. 4 darabos kiszerelés. Egységár: 
197,5 Ft/db. Cikkszám: 75

3. CLIPPASAFE KÜLSŐ FIÓKZÁR
Öntapadós extra biztonsággal felszerelt fiókzár. 
Cikkszám: 71/6

4. CLIPPASAFE KONNEKTORZÁR 6 DB
6 darabos kiszerelésű konnektorvédő. 
Egységár: 131,6 Ft/db. Cikkszám: 70/2

5. CLIPPASAFE SZEKRÉNY- ÉS FIÓKZÁR  
RUGÓS 2 DB
Könnyen felcsavarozható rugós fiókzár. 2 darabos ki-
szerelés. Egységár: 395 Ft/db. Cikkszám: 71/3

6. CLIPPASAFE FIÓKZÁR 3 DB
Megakadályozza a fiókok kinyitását. 3 darabos kiszere-
lés. Egységár: 263,3 Ft/db. Cikkszám: 71/1

7. CLIPPASAFE SZEKRÉNY- ÉS FIÓKZÁR 6 DB
Könnyen felhelyezhető, megakadályozza, hogy a gyer-
mek kinyissa a szekrény- vagy fiókajtót. 6 darabos. 
Egységár: 131,6 Ft/db. Cikkszám: 71

2. 4.1. 3.

MAGAZIN ÁR:

790 Ft
MAGAZIN ÁR:

790 Ft
MAGAZIN ÁR:

790 Ft
MAGAZIN ÁR:

790 Ft



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

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. Légát-
eresztő háttámlája csökkenti az izzadás okozta kel-
lemetlenségeket. Mágneses övrendszere megkönnyíti 

a gyermek ki- és beszállását. Központi övfeszítővel 
és állítható magasságú vállövekkel felszerelt ötpontos 

övrendszere állandó szilárd helyzetet biztosít.

iZi COMFORT X3 GYEREKÜLÉS

MAGAZIN ÁR:

59.990 Ft

KÉNYELMES ÉS BIZTONSÁGOS UTAZÁST BIZTOSÍTÓ, 9-18 KG-OS GYERMEKEKNEK AJÁNLOTT GYER-
MEKÜLÉS, AMI MENETIRÁNY SZERINT AZ AUTÓ 3 PONTOS BIZTONSÁGI ÖVÉVEL RÖGZÍTHETŐ. HIHE-
TETLENÜL EGYSZERŰ BEKÖTNI - PONTOSAN LÁTHATOD A BIZTONSÁGI ÖV ÚTJÁT, HISZEN AZ ÜLÉS 

ALAPJA ELŐTT HALAD, ÉS EGY EXTRA ÖVFESZÍTŐ TESZI MÉG BIZTONSÁGOSABBÁ A RÖGZÍTÉST.



10 AKTUÁLIS

A szülők gyakran túlöltöztetik a babákat a hű-
vösebb idő beköszöntével, pedig összesen 
egy réteggel érdemes rá többet adni, mint ami 
rajtunk éppen akkor van. Fontos, hogy réteges 
legyen az öltözködés, hogy ha esetleg mele-
ge lenne a kicsinek, le lehessen róla könnye-
dén venni valamit. Anyagában érdemes pamut 
vagy muszlin anyagú alsóruhába öltöztetni 
babákat, amik szellőznek és felszívják az eset-
leges nedvességet. A sapkáról és a kesztyűről 
soha ne feledkezzünk meg, és érdemes a ba-
bakocsi ülő- vagy fekvőrészébe is tenni alulról 
egy melegebb takarót, nehogy onnan fázzon 
meg a baba. 

Mivel a picik nem tudják jelezni azt, ha nem 
megfelelő számukra a hőmérséklet, az alábbi 
jelekre érdemes odafigyelni. Ha a baba arcbő-
re piros lesz, a bőre kimelegszik és nyűgössé 
válik, akkor valószínűleg melege van. Ha vi-
szont könnyes a szeme, és hideg tapintású a 
bőre, akkor nagy eséllyel fázik. 

Erről már többször is írtunk a magazinunkban, 
de nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a 
gyerekülésbe soha ne ültessük be kabátban 
vagy overálban a kicsiket. Baleset esetén az 
vastagabb ruházat miatt kiengedett övek nem 
tartják meg megfelelően a kicsit. Inkább mele-
gítsük előre az autót vagy használjunk takarót 
(bundazsákot) a gyerekülésre téve. 

A baba fejlődésének első éveiben fokozottan 
ki van téve a különböző kórokozóknak, sőt a 
fejlődése során nincs olyan szakasz, amikor 
ne leselkedne rá egy baci! Ezért nagyon fon-
tos, hogy odafigyeljünk a megfelelő higiéniára 

a mindennapokban, főleg a téli időszakban, 
amikor fokozottabban ki vannak téve ennek 
a veszélynek. Ilyenkor nyújtanak segítséget a 
különböző fertőtlenítő gélek vagy kendők. A 
kicsi etetése előtt, után és pelenkázáskor min-
denképpen fertőtlenítsük a kezünket. Érdemes 
alkoholmentes változatot használnunk, de ha 
esetleg erre nincs lehetőség, akkor sem kell 
aggódnunk, mivel az alkohol nagyon gyorsan 
elpárolog, így nem kell alkoholos kézzel ér-
nünk a kicsihez. 

A hidegben a babák bőre gyorsan kiszárad, így 
indulás előtt mindenképpen használjunk védő-
krémet az arcára és a testének azon területeire, 
amik szabadon maradnak. Fontos, hogy ne a 
saját krémünket, hanem az érzékeny bababőr-
re tervezett testápolót használjuk, amiben ne 
legyen illatanyag. Ha úgy érezzük, hogy otthon 
is száraz a kicsi bőre, akkor lehetséges, hogy 
ennek az az oka, hogy a fűtés kiszárítja a szoba 
levegőjét. 

Ilyenkor fontos, hogy ne melegítsük túl a baba-
szobát (a bölcsőhalál kockázatát is csökkentjük 
a hidegebb szobahőmérséklettel) és használ-
junk párásító készülékeket, amik segítségével 
a folyamatos száraz levegő okozta légúti és a 
szálló por következtében kialakuló allergiás 
problémák megjelenésének esélyét is jelentő-
sen csökkenthetjük.

Bár ahogy a cikk elején is írtuk, a hideg idő 
nem akadálya a sétáknak, ha fagyossá vagy túl-
zottan szelessé, esőssé válna az időjárás, akkor 
válasszunk inkább valami otthoni elfoglaltsá-
got a kicsinek. 

MIRE FIGYELJÜNK

Az újdonsült szülők általában tartanak attól, hogy a téli hidegben kivigyék 
a babákat sétálni. Pedig a szakértők egyetértenek abban, hogy addig, 
amíg nem lesz „farkasordító” hideg, a kicsiknek jót tesz a szabadtéri ki-

mozdulás. Természetesen indulás előtt oda kell figyelni néhány fontos do-
logra, de nem érdemes kihagyni a napközbeni sétákat az időjárás miatt. 

TÉLEN A BABÁVAL?



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

NANIA COSMO ANIMALS 
GYEREKÜLÉS

NANIA BEFIX ANIMALS 
GYEREKÜLÉS

MAGAZIN ÁR:

18.990 Ft
MAGAZIN ÁR:

11.990 Ft

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

- 15-36-ig használható
- állítható magasságú fejtámasz
- levehető háttámla
- levehető huzat
- használható ülésmagasítóként



MAGAZIN ÁR:

11.990 Ft

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

A kisbabák számára tervezett pehelysúlyú párna, mely ala-
csony kialakításának köszönhetően segít megvédeni a baba 
puha kerek fejének formáját, ha a gerincéhez van igazítva. 
A dublini Trinity Collage Egyetem segítségével kutatott és 
kifejlesztett ClevaFoam® babapárna az egyetlen babapárna, 
mely tudományosan igazoltan 50%-kal csökkenti a baba fe-
jére nehezedő nyomást és 80%-kal növeli az alátámasztást, 
ezzel segíti megelőzni a lapos fej szindróma kialakulását.

MAGAZIN ÁR:

5.990 Ft

BADABULLE ZENÉLŐ ÉJJELI FÉNY
Világító és zenélő, felhő formájú éjjeli fény. 
15 előre felvett altatódallal, ami folyamatosan 
cserélődik és amutomatikusan lekapcsol 30 
perc után. 

6 féle színben világít, ami 30 perc után au-
tomatikus kialszik. A tépőzár segítségével 
könnyen felrakható kiságyra, babakocsira, 
hordozóra. Utazáskor is könnyen magunkkal 
vihetjük.

3 db AAA elemmel működik, az elem nem 
tartozék.

MAGAZIN ÁR:

5.690 Ft

CLEVAMAMA ELFORDULÁSGÁTLÓ ÉS LAPOS 
FEJ MEGELŐZŐ BABAPÁRNA



CAM CULLAMI 
TÖBBFUNKCIÓS BÖLCSŐ

TARTALMA: FÉM VÁZ, LEVEHETŐ RÚD SZÚNYOGHÁLÓHOZ ÉS ZENÉLŐ FORGÓHOZ, PUHA 
MATRAC, PUHA ANYAGÚ BELSŐ HUZAT, HÁLÓS ABLAK. KÜLÖN VÁSÁROLHATÓ HOZZÁ 

SZÚNYOGHÁLÓ, ÁGYNEMŰ ÉS ZENÉLŐ-FORGÓ.

- 9 kilogrammnál könnyebb babák számára
- 8 magasságba állítható bölcső
- egyik oldala leengedhető az együttalvó pozícióhoz
- anti-reflux pozíció
- vízszintesen elcsúsztatható a vázon a bölcső    
  így minden típusú ággyal kompatibilis
- ringató funkcióval rendelkezik
- 4 bolygókerékkel, melyek fékezhetőek
- hevederek a felnőtt ágyhoz rögzítéshez
- levehető és 30°C-on mosható anyagok

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

AJÁNLOTT FOGY.  ÁR:

59.990 Ft



14 OTTHON

ANGELCARE AC 115 LÉGZÉSFIGYELŐ ÉS BÉBIŐR 
MOST PELENKATÁROLÓ KUKÁVAL

ANGELCARE AC 117 LÉGZÉSFIGYELŐ 
ÉS BÉBIŐR MOST PELENKATÁROLÓ 
KUKÁVAL

BELPLA BABY SWEET TAKARÓ
Kiváló minőségű 
spanyol pléd 80x110 
cm-es méretben. 
Antiallergén, kényel-
mes, puha tapintású 
takaró rózsa,  bézs, 
szürke és kék színek-
ben. MADE IN SPAIN

MOST EGYÜTT:

44.990 Ft

MOST EGYÜTT:

44.990 Ft

- légzésfigyelő és kétirányú babaőrző
- vezetékkel kapcsolódó érzékelőlap
- légzőmozgás-figyelés a matrac teljes felületén
- érzékelőlap érzékenységének szabályozása
- 15 másodperc légző-mozgás kimaradás után előriasztás
- 20 másodperc után akusztikus és vizuális riasztás
- 5 féle működési funkció
- hangra bekapcsoló vagy folyamatos hangátvitel
- kétirányú kommunikáció
- DECT technológia: kristálytiszta áthallás-mentes hangátvitel
- áramkimaradás esetén elemes üzemmódra vált
- alacsony elemfeszültség jelzés
- hőmérséklet-kijelzés
- hatótávolságon kívüli riasztás
- hatótávolság akár 250 méter

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

- légzésfigyelő és kétirányú babaőrző
- vezeték nélküli érzékelőlap
- légző mozgás figyelés a matrac teljes felületén
- érzékelőlap érzékenységének szabályozása
- 15 másodperc légző-mozgás kimaradás után előriasztás;
- 20 másodperc után akusztikus és vizuális riasztás
- 5 féle működési funkció:
- hangra bekapcsoló vagy folyamatos hangátvitel
- kétirányú kommunikáció
- DECT technológia: kristálytiszta
  áthallás-mentes hangátvitel
- áramkimaradás esetén elemes üzemmódra vált
- alacsony elemfeszültség jelzés
- hőmérséklet-kijelzés
- hatótávolságon kívüli riasztások
- hatótávolság akár 250 méter

MAGAZIN ÁR:

4.190 Ft



AMAL KACPER KISÁGY

MAGAZIN ÁR:

11.990 Ft
MAGAZIN ÁR:

23.990 Ft

Bükkfából készült leengedhető oldalú kiságy.  
Mérete: 60 x 120 cm. 

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

INDOWOODS LOLA AJTÓRÁCS
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Karácsony a babával
ELSŐ KÖZÖS ÉLMÉNYEK

A BABA ELSŐ KARÁCSONYA MINDIG IZGALMAS DOLOG A CSALÁDNAK, ÍGY AKÁRMEKKORA IS LE-
GYEN A CSÖPPSÉGÜNK, VALAHOGY MINDENKI SOKKAL TÖBB FIGYELEMMEL ÉS VÁRAKOZÁSSAL 
KÉSZÜL AZ ÜNNEPRE. AZ ÜNNEPRE VALÓ LELKI FELKÉSZÜLÉS IS ELENGEDHETETLEN, DE VAN 
NÉHÁNY DOLOG, AMIRŐL NEM SZABAD MEGFELEDKEZNÜNK ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A BA-

BÁNK IS CSODÁS NAPOT TÖLTHESSEN EL A CSALÁDDAL.

A SZENTESTÉRE VALÓ KÉSZÜLŐDÉS SOKSZOR FÁRASZTÓ, VALAMIÉRT ILYENKOR KISSÉ TÚL-
HAJTJUK MAGUNKAT, VAGY KIFUTUNK AZ IDŐBŐL, ÉS MÁRIS IDEGESEBBEK VAGYUNK, MINT 
EGY HÉTVÉGI NAPON. NAGYON FONTOS TUDNI, HOGY A BABÁK MEGÉRZIK A SZÜLŐK FE-
SZÜLTSÉGÉT, ÉS PILLANATOK ALATT ÁT TUDJÁK VENNI A HANGULATUKAT. HA NYUGODT 
NAPOT SZERETNÉNK A BABÁNKNAK, PRÓBÁLJUNK PÁR NAPPAL KORÁBBAN ELŐKÉSZÜLNI, 
ESETLEG HETEKKEL ELŐBB ÜTEMTERVET ÍRNI, ÉS OSSZUK KI EGYMÁS KÖZÖTT A FELADATO-

KAT, HOGY NE EGY SZÜLŐRE NEHEZEDJEN A FELADATOK NAGYOBB RÉSZE. 



Mi felnőttek is nehezen viseljük, ha a napi ru-
tinunk felborul, egy babának ez még megter-
helőbb. Nagyon figyeljünk arra, hogy inkább 
mi alkalmazkodjunk az ő napirendjéhez, mint 
hogy az ő napját alakítjuk az ünnepi vacsorá-
hoz, vendégek érkezéséhez, ajándékozáshoz. 
Ha épp a zöldséghámozás közepére esik egy 
fontos napi dolog, akkor tegyük félre a felada-
tot, megvár bennünket az a répa.

Ha a baba már kúszik-mászik, a karácsony még 
nagyobb kihívás a szülőknek, hiszen az ünne-
pi dekorációnak is bababiztosnak kell lennie. 
Lehet, hogy a plafonig érő fenyőfát szeretjük, 
de a kíváncsi apróságok egészen biztosan meg 
akarják majd vizsgálni közelebbről a fán lógó 
színes, fényes díszeket, így amíg nem éri el azt 
a kort, amikor már meg lehet vele beszélni, 
hogy a karácsonyfa nem játék, inkább válasz-
szunk kis fát, amit el tudunk helyezni egy aszta-
lon, a baba számára nem elérhető távolságban. 
Fontos tartozék a fenyőfán a fényfüzér is, ennek 
a zsinórját mindenképpen olyan helyre tegyük, 
ahol a baba nem fér hozzá. 

Az ünnepek alatt sok családnál szokás, hogy 
vendégül látják a rokonokat, barátokat. Ha 
amúgy nem szoktunk sűrűn nagyobb összejö-
veteleket rendezni, készüljünk fel rá, hogy a ba-
bánk nem fogja értékelni a túl nagy nyüzsgést. 
A piciknek megterhelő, ha egyszerre túl sokan 
veszik körül, ezért figyeljünk arra, hogy a roko-
nok, barátok lehetőleg minél kevesebbet pu-
szilgassák a babát, ahogy azt is próbáljuk meg 
elkerülni, hogy kézről kézre járjon a csöppség. 
Ne feledjük el, hogy a gyerekeknek is van pri-
vát szférájuk, ezt a családi összejöveteleken is 
próbáljuk meg megóvni.

Mindenképpen a gyermekünk legyen az első, 
még ha vendégeink is vannak, hiszen ő még 
nem tud alkalmazkodni a felnőttekhez. A nyüzs-
gés valószínűleg hamar kifárasztja, ezért ha azt 
látjuk, hogy nehezebben viseli a megpróbál-
tatásokat, vagy idő előtt elálmosodik, ne pró-
báljuk meg „kihúzni még egy kicsit”, hanem 
vonuljunk vissza, a vendégek meg fogják érte-
ni, hogy arra a 20 perce, amíg a baba elalszik, 
anyának vagy apának fontos dolga van. 

A hétköznapokban is szeretjük megörökíte-
ni a nagy pillanatokat, de az ünnepek alatt ez 
még nagyobb jelentőséget kap, így biztosak 
lehetünk benne, hogy a vendégeink táskájá-

ból is előkerül egy-egy fényképezőgép vagy 
kamerás mobiltelefon, hogy maguknak is ké-
szíthessenek a babával közös emléket. Nagyon 
fontos, hogy megkérjünk mindenkit arra, hogy 
ne használjon vakut, hiszen a piciknek nem tesz 
jót, és nagyon zavarja is őket a hirtelen villanó, 
erős fény. Egy jó beállítással ugyanolyan szép 
képek készülhetnek, mintha vakuval fotózták 
volna. 

A nap végén fontos, hogy az izgatott gyerkőc 
megnyugodjon, hiszen rengeteg inger érte, 
és nagyon sok új élménye volt. 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 – le-
gyenek együtt. Legyen idő egy picit megnyu-
godni, esetleg egy kicsit hosszabban levezetni 
a napot, és legyen ideje a babának kipihenni 
magát.

HA EZT A PÁR TANÁCSOT MEGFOGAD-
JUK, A BABA ELSŐ KARÁCSONYA BIZTO-
SAN CSODÁS ÉLMÉNY LESZ AZ EGÉSZ 
CSALÁD SZÁMÁRA.
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JÁTÉK

MAGAZIN ÁR:

2.190 Ft
MAGAZIN ÁR:

2.190 Ft

MAGAZIN ÁR:

790 Ft

LAMAZE CSÖRGŐ 
EGÉRKE

LAMAZE CSÖRGŐ 
NYUSZIKA

MAGAZIN ÁR:

790 Ft

BABYONO CSÖRGŐ
- megtanítja az ok-okozati  
  összefüggéseket
- a könnyű anyag és a játék  
  formája a pici
  kezekhez igazítva
- cikkszám: 1380

BABYONO CSÖRGŐ
- megtanítja az ok-okozati  
  összefüggéseket
- a könnyű anyag és a játék  
  formája a pici
  kezekhez igazítva
- cikkszám: 1378

Puha, bőrbarát textíliából készült 
csörgő. A kb. 15 cm-es játék levele 
rágókaként is használható. Újszülött 
kortól. Cikkszám: LC27632

Puha, bőrbarát textíliából készült 
csörgő. A kb. 15 cm-es játék levele 
rágókaként is használható. Újszü-
lött kortól. Cikkszám: LC27631



MAGAZIN ÁR:

5.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

3.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

6.990 Ft

LAMAZE OSCAR, A DALOLÓ PINGVIN

LAMAZE PIPPIN, A GURULÓ 
KUTYUS

MAGAZIN ÁR:

3.990 Ft

LAMAZE PUPSQUEAK, 
A KÖLYÖKKUTYA

LAMAZE RYLIE, A MOSÓMACI

MAGAZIN ÁR:

6.990 Ft
TOMY MEDÚZA  
PANCSI FÜRDŐJÁTÉK

TOMY BÚJÓCSKÁZÓ TOJÁSOK

TOMY NYOMD MEG ÉS 
MENJ JÁRMŰ

MAGAZIN ÁR:

2.990 Ft

Ugat, ha megnyomjuk az orrát. Újszü-
lött kortól. Fülei és a csontja csörgős 
anyagú, 2 lábában csörgő van. Kiságy-
ra, babakocsira vagy autóba akasztha-

20 cm magas. Mellénye csörgős 
anyagú, egyik szárnya csörgő, 
másik sípoló. A szívecskéjét meg-
nyomva négyféle dallamot játszik. 

Rágókája segít a fogzásban a 
babának. Akasztó gyűrűvel. A 
farka sípol, a fülei és a lábai 
csörgős anyagúak. 0-24 m 
Cikkszám: LC27566

Bőrbarát textíliából, műanyag 
guruló kerekekkel, sípoló lab-
dával és csörgő csonttal. 6m+ 
Cikkszám: LC27239

A teherautó platójára 
egymásra lehet pakol-
gatni a formákat. Kor-
mányával irányíthatóak 
az első kerekei. Az orrán 
lévő kis kulcsot forgatva 
recsegő hangot hallat.  
10m+ Cikkszám: E72467

A zuhanyrózsás medúza mókás 
fürdést garantál. 12m+ 
Cikkszám: E72548

Hat vidám tojást tartalmaz. Színük szerint párosítha-
tóak a vicces arcok a csibékkel. Formaválogató játék, a 

Műanyag járművek 
vidám színekben. Ha 
megnyomjuk a veze-
tőt, a jármű elstartol!  
12m+ Cikkszám: E1012

2 db AA elemmel műkö-
dik. Cikkszám: LC27245

tó. Cikkszám: 
LC27023

MAGAZIN ÁR:

2.990 Ft

TOMY CSÉSZERAKOSGATÓ 
KISAUTÓ

MAGAZIN ÁR:

5.990 Ft

tojások alján formák találhatóak, 
melyeket a megfelelő helyre 
kell illeszteni. Amint a kicsi 
megtalálta a helyet, és lenyomja 
a csibetojást elkezdődik a vidám 
csipogás. 6m+ Cikkszám: E1581
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TAF TOYS MUSICAL GARDEN  
MOBILE ZENÉLŐ-FORGÓ
- 30 perc klasszikus zene, például 
  Mozart, Schuman, Vivaldi stb.
- Ronnie a nyúl figurával, madárral
  és eperrel
- hangerőszabályozóval
- 3 X AAA elemmel működik
  (nem tartozék)
- cikkszám: 12035

TAF TOYS 
LONG-EARS DOG 
HOSSZÚFÜLŰ 
KUTYA

MAGAZIN ÁR:

8.990 Ft

Puha, színes játékfigura csengety-
tyűvel, különböző anyagból, csör-
gővel és rágókával. Cikkszám: 
11695

MAGAZIN ÁR:

3.490 Ft

Egy újszülöttnek teljesen más jellegű játékra van szüksége, mint 
egy másfél éves gyermeknek, ezért fontos, hogy a kiválasztásnál 
figyelembe vedd a gyerkőc korát, és annak megfelelően válassz. 

Ne válassz olyasmit, amin apró, letörhető darabok vannak, mert a 
kicsik ezeket könnyen lenyelik. Ne legyenek éles szélek, sarkok a 
játékon, és ne tudja becsípni a babaujjakat. 

Ha elektromos játékról van szó, a gyerkőc ne férjen hozzá az ele-
mekhez, elektromos részekhez (ezeknél csavarokkal van rögzítve 
az elemtartó fedele). Ha a játékon megtalálható a CE jelzés, az 
azt jelenti, hogy megfelel az európai szabvány szigorú biztonsági 
előírásainak, de csakis a gyártó által ajánlott korcsoport részére 
adható.

Ha ajándékba szeretnél játékot vásárolni, mindenképpen egyez-
tess a szülőkkel. Lehet, hogy az általad kinézett játékból már van 
egy, az is lehet, hogy a szülők teljesen más jellegű játékokat sze-
retnének a gyermeküknek (pl. kizárólag természetes anyagból 
készülteket), de az is előfordulhat, hogy valami nagyobb, komo-
lyabb dolgot szeretnének, és van lehetőség hozzájárulni egy kö-
zös ajándékhoz.

A pici gyerekeknek nem a játék ára a legfontosabb, hanem hogy 
mennyire köti le az érdeklődésüket, ezért nem biztos, hogy a leg-
drágább játék a legjobb. De fontos, hogy megbízható helyről 
válassz játékot karácsonyra. Ne válassz olyan helyről, ahol nem 
lehet a garanciát érvényesíteni, mert előfordulhat, hogy veszélyes 
darabokat árulnak. 

Inkább nézz körül a bababoltokban, ahol minden típusú játékból 
találsz több árkategóriában is nagyon jó darabokat.

MINŐSÉGI JÁTÉKOT VÁLASSZ A BABÁNAK



MAGAZIN ÁR:

59.990 Ft

CAM GIRONANNA EVO ELEKTROMOS BABAHINTA
Az elektromos hinta kagylója körülöleli, ringatja, és megnyugtatja a babát. 4 sebességes hinta felfelé vetítő projek-
torral. 5 dallam és 3 természetes hangot játszik, de akár MP3 lejátszót is rá lehet kötni. A hangereje állítható. Auto-

TAF TOYS ALL IN 1 CAR TOY 
BABAFIGYELŐ TÜKÖRREL 
Színes, izgalmas játékcenter háttal bekö-
tött ülésben utazó babáknak. Újszülött 
kortól használható. Könnyen rögzíthető 
az első ülés fejtámlájára. 3 lógó figurá-
val, babatükörrel. Cikkszám: 11555

MAGAZIN ÁR:

8.990 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. november 1-től december 31-ig érvényesek.

matikus kikapcsolás-időzítővel rendelkezik (10-20-30 perc). Állítható forgó-zenélő 
fényjátékkal és kedves levehető játékfigurákkal. Pihenőszékként is használható a 
hinta ülését levéve. Újszülött kortól maximum 9 kg-ig terhelhető. Csúszásgátló 
lábai és biztonsági öve teljes biztonságot nyújt. Használható elemekkel és/vagy 
hálózatról a csomagban található adapterrel. Kicsire összecsukható. Puha légát-
eresztő textilhuzat (levehető, 30°C-on mosható).

A kép  
illusztráció.
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NATTOU PLÜSS JÁTSZÓSZŐNYEG

NATTOU PLÜSS ZENÉLŐ-FORGÓ

Színes játszószőnyeg plüss figurákkal és játékhíddal.

- fejleszti a baba érzékszerveit
- kényelmes, puha plüss anyag
- levehető figurák, amik önállóan is használhatóak
- könnyen tisztítható játszószőnyeg
- tárolótáska a játszószőnyeg szállítására
- mérete kinyitva: 74 x 68 cm

MAGAZIN ÁR:

16.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

9.990 Ft

Puha, plüss anyagból készült felhúzható 
zenélő-forgó. Mozgása megnyugtatja a babát. 
Többféle figurával kapható.



PLÜSS HINTÁZÓ ÁLLATKA
A gyermekek folyamatosan igénylik a hintamozgást csecsemőkortól, mert az kiemelkedő mértékben járul hozzá az egyen-
súlyozás megtanulásához. A hintázás élménye oldja a belső feszültségeket, illetve különböző kutatások szerint azok a 

gyermekek, akik csecsemő- és iskoláskorban sokat hintáznak, később írni és olvasni is könnyebben tanulnak meg.
Nattou állatkák kiváló minőségű hintázók, melyek nagyon puha plüss anyagból készült testtel és biztonsági övekkel ellátott 
üléssel rendelkeznek. A hintázó állatok fejlesztik az egyensúlyérzéket és hosszú időre szórakozást biztosítanak a kicsiknek.

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

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

MAGAZIN ÁR:

26.990 Ft
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WOMAR MEREVÍTETT PÓLYA
Anyaga pamut. Segít a 
babát megfogni, stabilan 
tartani, ennek segítségé-
vel még az első babás 
anyukák is bátrabban 
nyúlnak a csemetéhez.

MAGAZIN ÁR:

5.990 Ft
MARKO 3D FALIDEKOR

MARKO HABSZIVACS FALIDEKOR

MAGAZIN ÁR:

1.190 Ft

MAGAZIN ÁR:

3.990 Ft

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

FILLIKID BÉBITORNÁZÓ

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

MAGAZIN ÁR:

4.190 Ft

NANIA DREAM ANIMALS  ÜLÉSMAGASÍTÓ

MAGAZIN ÁR:

6.490 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. november 1-től december 31-ig érvényesek.

- 3D öntapadós falimatrica
- több mintával

- 12 db-os készlet
- habszivacs
- öntapadós
- több mintával

TOVÁBBI MINŐSÉGI TERMÉKEKET 
TALÁLSZ ÜZLETÜNKBEN!
Várunk szeretettel!



Megkötős 
hordozókendő

újszülött kortól 
– 3 éves korig

Rugalmas 
hordozókendő

újszülött kortól 
– 8 kg-ig 

(kb. 6 hónapos korig)

Karikás 
hordozókendő

újszülött kortól 
– 3 éves korig

Bébi Mei Tai 
hordozó

1,5 hónap – 1,5 év

 Totyogó Mei Tai 
hordozó

kb. 6 hónap – 3 év

Totyogó Csatos 
hordozó

kb. 6 hónapos kortól  
– 3 éves korig 

Bébi Csatos 
hordozó

újszülött kortól 
– 1,5 éves korig

nandu
Babahordozók

Együttlét • Természetesen • Babahordozás • Bárhol • Bármikor • Bárkinek

Hordozós ölelésben, magunk felé fordulva, a 
baba védelemben van. Bármilyen zaj, erős fény, 
a sok ember, nagyon igénybe veszi az idegrend-
szerét. Hordozás közben el tud bújni a számára 
új és fárasztó hatások elől, könnyen elalszik, mert 
biztonságban érzi magát. A járás, ringató moz-
gás nyugtatólag hat a babára, mindeközben az 
idegrendszerét ingerek érik, ami nagyon pozití-
van hat a mozgás- és az agy fejlődésére. Télen 
sem kell lemondanunk a hordozásról vagy ott-
hon maradnunk babánkkal, hiszen az édesanya 
vagy édesapa meleg, óvó ölelésében, örömmel 
és könnyen tudunk sétálni, kirándulni, vagy pl. 
bevásárolni. 

Hogyan érdemes felöltözni? 
A  tapasztalatok azt mutatják, hogy a kabát 
alá öltözés a legpraktikusabb megoldás. Az 
elölhordozós időszakban ez egy nagyobb mé-
retű kabáttal könnyű tud lenni, mert alá elfér a 
baba és a szülő is. A háton hordozós időszakban 

Hordozás télen már speciálisabb megoldás szükséges az egy 
kabát alá való öltözéssel: vagy egy kabátunkat 
átalakíttatjuk egy hordozós betét belevarrásá-
val, vagy beszerzünk egy hordozós kabátot, 
ami erre a célra készült. A baba felöltözteté-
sekor figyeljünk arra, hogy ne öltöztessük túl. 
Annyi réteget adjunk rá, mint magunkra, hi-
szen a hordozó eszköz és még mi is melegítjük 
pluszban őt a közös kabáton kívül. A fejét és 
a lábacskáját érdemes melegen bebugyolálni. 
Természetesen a kabáton kívüli hordozás is 
jó megoldás. Hordozókendő vagy más kötős 
eszköz használatakor érdemes a gyermek-
nek olyan overált beszerezni, aminek a külső 
felülete nem csúszós, hogy könnyű legyen 
vele kötni. Csatos vagy más állítható hordozó 
esetében pedig állítsuk nagyobbra a hevede-
reket, mielőtt a gyermek az eszközbe kerülne, 
és csak akkor húzzuk szorosra, ha már érezzük, 
hogy a baba a helyére került!  

Szívből kívánjuk minden szülőnek, hogy fe-
dezzék fel milyen csodálatos élmény a szívün-
kön hordozni gyermekünket télen is! 

Kósa Kata 
www.nandu-wrap.com
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VÁSÁR

Nincs kompromisszum 
az életvédelem terén! 

Titan Pro  9 hó – 12 év

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

Mi hozzuk a jövőt

A Maxi-Cosi Titan Pro egy új több korcsoportos gyerekülés, gyártói szabadalmakkal. 
Bekötés az autóba: 1-es korcsoportban Isofix + Top Tether. 
2/3-as korcsoportban: IsoGo rendszerben, vagyis Isofix + autó 3-pontos biztonsági öv. 
Fokozott biztonság, magas szintű kényelem. Javasolt bruttó fogyasztói ár: 119.990 Ft 

MOMERT DIGITÁLIS MÉRLEG 

A puha forgó, színes, plüss játékai: bagoly, fa, hőlég-
ballon és virágocskák, amelyek felkeltik a baba figyel-
mét már újszülött kortól. Bababiztonsági tükör, mely 
babával egy szintben található. A készüléken 16 kü-
lönböző lágy, halk klasszikus zene választható, mely 8 
zeneszerző műveiből lett összeválogatva.  A készülék 
egyben egy USB csatlakozóval ellátott MP3-as lejátszó 
is, melyre USB kábel segítségével (a kábel nem tarto-
zék) feltöltheted a baba kedvenc dallamát is. 

A le- és feltehető, sztereó-hangfallal rendelkező baba-
magnóban be lehet állítani, hogy melyik zene szóljon, 
állítani lehet a hangerőt. A zene ki- és bekapcsolható. 
A zenélő forgó világít is színes fényekkel, mely meg-
nyugtatja a babát, amikor éjjel felriad. Természete-
sen a színes fény le és felkapcsolható, mint egy éjjeli 
babalámpa. A termék 4 db AA elemmel működtethe-
tő (nem tartozék).

Cikkszám: 11895

TAF TOYS ZENÉLŐ-FORGÓ MP3 STEREO BAGOLY

MAGAZIN ÁR:

19.990 Ft

FILLIKID JÁRÁSSEGÍTŐ 
FEJLESZTŐJÁTÉKOKKAL
A játék segít a babának a felállásban, és az első lépések 
biztonságos megtételében. A számos elbűvölő játéknak, 
fényhatásnak és hangeffektusoknak köszönhetően hatáso-
san fejleszti fantáziáját és koordinációs készségét. Ajánlott 
9 hónapos kortól. Cikkszám: 666-16

MAGAZIN ÁR:

7.990 Ft

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

MAGAZIN ÁR:

13.990 Ft
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Nincs kompromisszum 
az életvédelem terén! 

Titan Pro  9 hó – 12 év

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

Mi hozzuk a jövőt

A Maxi-Cosi Titan Pro egy új több korcsoportos gyerekülés, gyártói szabadalmakkal. 
Bekötés az autóba: 1-es korcsoportban Isofix + Top Tether. 
2/3-as korcsoportban: IsoGo rendszerben, vagyis Isofix + autó 3-pontos biztonsági öv. 
Fokozott biztonság, magas szintű kényelem. Javasolt bruttó fogyasztói ár: 119.990 Ft 
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Legfontosabb feladat a megelőzés, a gyer-
mekek immunrendszerének megerősítése. 
Ez az első hónapokban az anyatejes szopta-
tással megvalósítható. Éppen ezért a szop-
tatós babáknál magának az anyukának kell 
feltöltenie a szervezetét sok zöldséggel, gyü-
mölccsel, flavonoiddal, ásványi anyagokkal és 
vitaminokkal. Ilyenkor nagy mennyiségű C-vi-
tamin, cink és szelén javasolt, de bátran ehe-
tünk hagymaféléket, hogy a vírusokat távol 
tartsuk. Az echinacea, grapefruitmagolaj és 
probiotikumok alkalmazása szintén hatásos.  

Az alapvető higiéniás szabályokat most még 
jobban be kell tartani, és lehetőleg kerüljük a 
már megbetegedett embereket. (Ne ilyenkor 
menjünk hozzájuk látogatóba stb.). Figyeljünk 
oda a lelki életünkre is, és pihenjünk eleget. 
Estére, hogy könnyebb legyen az alvás, leven-
dula illóolajat is cseppenthetünk/párologtat-
hatunk a szobában. 

A szoptatós babákat még védi az anyatej, in-
kább a nagyobb gyerekek vannak jobban kité-
ve a vírusok támadásainak. 1 éves kor alatt bár-

MEGFÁZÁS MEGELŐZÉSE
és kezelése a téli időszakban

KISGYERMEKKORBAN A MEGFÁZÁS SOK KELLEMETLEN TÜNETE MELLÉ A KICSIK NYŰGÖS-
SÉGE, ROSSZ KÖZÉRZETE IS TÁRSUL. ELÉG NEHEZEN VISELIK A BETEGSÉGEKET, RÁADÁSUL 

ŐK NEM IS TUDJÁK ELMAGYARÁZNI, HOGY HOL FÁJ, MIT ÉREZNEK, NEM ÉRTIK, HOGY MIÉRT 
NEM KAPNAK LEVEGŐT, VAGY ÉPPEN MIÉRT FOLYIK AZ ORRUK.  



Mádai Andrea 
reflexológus természetgyógyász 

www.kislotusz.hu

mennyire is egészséges, de mézet ne adjunk 
a babának. Később már egy kis fokhagymát is 
bele lehet reszelni, vagy egy pici fahéjat bele-
tenni (bár ez allergizálhat, óvatosan bánjunk 
vele), mindenesetre mindkettő nagyon hatá-
sos természetes antibiotikum. A fokhagymás 
pirítós ilyenkor gyógytáplálék. 

Betegség esetén kerüljük a húsokat és a tejter-
mékeket, ezek ugyanis fokozzák a nyálkater-
melést, gyengítik az immunrendszert és hátrál-
tatják a gyógyulást.  A méregtelenítő funkciók 
beindításához rengeteg folyadékra van szük-
ség, állandóan itassuk a gyereket. Etessünk ve-
lük sok gyümölcsöt, zöldséget, lencsét – óriási 
a cinktartalma, és erre most pont szüksége is 
van. Jól jöhetnek egy kis nassolásként a külön-
féle aszalványok – meggy (szintén természetes 
antibiotikum), vörösáfonya stb.        

A láz a szervezet normális reakciója, nem el-
lensége, így próbálja leküzdeni a betegséget, 
elpusztítani a kórokozókat. 38 fok alatt teendőt 
nem igényel. Lázcsillapító és izzasztó teák a 
bodza, hársfa és zsályatea, ezeket egyszerre 

is adhatjuk, de ne feledkezzünk meg a C-vita-
min „bombáról” a csipketeáról sem (itt arra kell 
vigyázni, hogy a C-vitamin hőérzékeny, ezért 
a teavizet nem forraljuk!)  Lázcsillapítás jól 
bevált módszerei: priznic, csukló- és lábszár-
borogatás (különösen csecsemőknél, ugyanis 
náluk a keringést is stabilizálni kell), hűtőfürdő, 
szükség esetén lázcsillapító kúpok és sziru-
pok.  Lázgörcsre hajlamos gyerekeknél alter-
natív módszerekkel ne nagyon kísérletezzünk! 
Gyermekkorban az orr tisztán tartása nagyon 
fontos, hogy az esetleges szövődményeket 
megelőzzük. Sóoldatos befújás után orrszívás, 
és azt követően orrcseppek alkalmazása szük-
séges. 

Egy kis ágynyugalom és a szeretet, babusga-
tás, kis hancúrozás meggyorsítja a gyógyulást. 

Betegségmentes időszakot kívánok! 

MAGAZIN ÁR:

39.990 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. november 1-től december 31-ig érvényesek.

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

Olasz minőség
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ETETÉS

260 ML:

1.390 Ft

MAGAZIN ÁR:

14.990 Ft

CEBA JUMBO CUMISÜVEG 
MELEGENTARTÓ

BABYONO NATURAL NURSING 
CUMISÜVEG

CAM SMARTY POP ETETŐSZÉK HUZATTAL

Formája az anyamellhez hasonlít, ezzel 
is segítve a szoptatás folytatását. Nagyon 
könnyen kézrefogható, még a babák által 
is. Anti-colic cumisüveg, vagyis segít meg-
előzni a hasfájás kialakulását. BPA mentes 
műanyag. Szilikon etetőfejjel van ellátva.

Széles szájú cumisüveghez 
használható. A maximális mé-
rete a beleférő cumisüvegnek: 
70 x 80 x 230 mm. Külseje 
könnyen tisztítható. 

180 ML:

1.290 Ft

MAGAZIN ÁR:

1.290 Ft

- 6 hónapos kortól akár 
  3 éves korig használható
- Olaszországban készül
- hevederekkel rögzíthető a 
  legtöbb háttámlás székhez
- 4 magassági pozícióba állítható
- csúszásmentes lábakkal 
  és 3 pontos biztonsági övvel
- levehető tálcával
- puha, kényelmes huzattal
- picire összecsukható
- hordozótáskával
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ETETÉS

BABYONO SZILIKON 
BIMBÓVÉDŐ

BABYONO COMFORT  
50+20 DB ELDOBHATÓ 
MELLTARTÓBETÉT

MAGAZIN ÁR:

1.290 Ft

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

- puha bőrbarát szilikonból
- segít elkerülni a mellbimbó   
  kisebesedését, gyorsítja a  
  sérült bőr gyógyulását
- M és S méretben kapható
- 2 darabos, egységár: 345 Ft/db
- cikkszám M: 848, S: 847

MAGAZIN ÁR:

690 Ft
MAM AJÁNDÉKSZETT

MAGAZIN ÁR:

5.990 Ft

Ajándékszett újszülötteknek. Tartalma:

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

BPA és BPS mentes termékek.

MAM LEARN TO 
DRINK CUP 190 ML-ES
IVÁSTANULÓ POHÁR

MAM FUN TO DRINK 
CUP IVÁSTANULÓ 
POHÁR 270 ML-ES

- a szelepe szorosan zár 
- a babák könnyen tudnak inni belőle
- könnyen kézrefogható
- BPA mentes

MAGAZIN ÁR:

1.490 Ft

- kifolyásbiztos
- könnyen fogható
- kemény itatócsőr
- stílusos dizájn
- BPA mentes

MAGAZIN ÁR:

1.690 Ft

MAM SPORT 330 ML-ES 
ITATÓPOHÁR
- automatikusan nyílik
- nem kell kézzel 
  kinyitni
- 12 hónapos kortól
- kifolyásbiztos
- egyszerű használat

MAGAZIN ÁR:

1.690 Ft



ZOPA BASIC KÉZI MELLSZÍVÓ CEBA PHYSIO MULTI JERSEY 
SZOPTATÓS PÁRNA

LANSINOH 2 AZ 1-BEN ELEKTROMOS DUPLA MELLSZÍVÓ

MAGAZIN ÁR:

45.990 Ft

KIEMELKEDŐ MINŐSÉGŰ, TARTÓS ÉLET-
TARTAMÚ MELLSZÍVÓ ÁLLÍTHATÓ 2 FÁZISÚ 
JAPÁN TECHNOLÓGIÁVAL:

- stimuláló fázis: gyors, kis szívóerő beindítja 
a tejleadó reflexet                      

- fejő fázis: lassabb, nagyobb szívóerő a 
maximális tejleadásért 

TÖBB TEJ KEVESEBB, MINT FELE IDŐ ALATT

- egyes mellszívóként is használható
- 8 szíváserősség mindkét fázisban
- 3 különböző szívásritmus közüli választással 

maximalizálható a lefejt anyatej                              
- 2 db standard és 2 db extra nagy méretű 

szívófejből választhatunk, hogy hatékonyabb 
tejürülést érjünk el

KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT KORASZÜLÖTT, KIS SÚLYÚ, IKER VAGY GYENGE 
SZOPÁSI KÉSZSÉGŰ, BETEG BABÁK ESETÉN! 
A MELLSZÍVÓKHOZ FOLYAMATOS ALKATRÉSZELLÁTÁS BIZTOSÍTOTT!

A BASIC mellszívó egyedülálló puha 3D szilikonbetéttel 
rendelkezik. E betétnek köszönhetően a mellszívó töké-
letesen utánozza a gyermek természetes szívását. En-
nek köszönhetően a mellszívó maximálisan hatékonyan 
szív, és egyben megelőzi a szívás okozta kellemetlen 
érzést. Kompakt és könnyű szerkezetű, a markolata 
szilikon kivitelű, így könnyen fogható és nem csúszik. 

MAGAZIN ÁR:

6.990 Ft

Tartalma: 
mellszívó, 
szilikon betét, 
fedő-tölcsér, 
cumisüveg 
etetőcumival és 
kupakkal, talp, 
zárókupak és 
szűkítő a kes-
keny nyakú cu-
misüvegekhez. 
A mellszívó 
AVENT cu-
misüvegekkel 
kompatibilis.

illetve mosható. Polisztirol 
gömbhabbal töltött, hosszú 
használatra lett tervezve. A 
formája kiválóan követi a 
test alakját. 170 cm hosszú-
ságú. Több mintával.

Többfunkciós párna, amely nemcsak a szoptatás, de a vá-
randósság ideje alatt is segítséget nyújt. Huzata levehető, 

MAGAZIN ÁR:

9.990 Ft
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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. 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.

ZOPA COMFY ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ

LANSINOH 2 DB KONTAKT 
BIMBÓVÉDŐ VÉDŐTOKKAL

THERMOBABY ETETŐSZÉK

A Comfy elektromos mellszívó készülék egyedi, puha 3D szilikon betéttel 
rendelkezik. A mellszívó két üzemmóddal rendelkezik: stimulálás és szí-
vás. Mindkét üzemmódban szabályozható a vákuum erőssége, stimulálás 
esetén ez két, szívás esetén pedig 3 fokozatú lehet. MAGAZIN ÁR:

21.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

9.990 Ft

A mellszívó megtervezése során a gyártó ügyelt arra, hogy a 
mellszívás fájdalommentes és kényelmes művelet legyen. A mo-
toros egység USB-ről és hálózatról is tölthető.  A mellszívó 
membrános szerkezeti kialakítása megakadályozza a levegő és a 
tej keveredését, valamint a tej visszafolyását és beszennyeződé-
sét. A mellszívó AVENT cumisüvegekkel kompatibilis. 

Karosszékké alakítható át a talp alá hajtható lábak segítsé-
gével, így akkor is használható, ha már megnőtt a gyerek. 
A levehető tálca a háttámla mögé rögzíthető, ha már nem 
használjuk. Könnyű összecsukni, kis helyen is elfér és köny-
nyen szállítható.
- 2 magassági fokozat
- 2 rögzítő heveder
- biztonsági öv

Ráharapási nehézségek esetén segít a sikeres szopta-
tásban. Kiemelten ajánlott lapos, befele fordult mell-
bimbó, erős tejleadó reflex, lenőtt nyelv, rövid felső 
ajakfék esetén. Maximális bőrkontaktust tesz lehető-
vé. Ultravékony, szuper puha, rugalmas szilikon. Mini 
(20 mm) és normál (24 mm) méretben. 6 darabos 
Lansinoh éjszakai és nappali melltartóbetéttel kapható. 

MAGAZIN ÁR:

2.490 Ft

Tartalma: mellszívó, 1 összekotő cső +1 pót cső, 
motoros egység, tápkábel adapterrel, szilikon 
betét, fedő-tölcsér, cumisüveg etetőcumival és 
kupakkal, talp, zárókupak és szűkítő a kes-
keny nyakú cumisüvegekhez.






