
2016. szeptember-október

BOLTUNK

Babás rak  Mamák és  Papák legnagyob örö!

Remmazij

Mosolygós őszi napokat kíván Boltunk csapata!



A BeSafe iZi Kid X2 i-Size gyerekülés a Besafe iZi Kid X1 i-Size gyerekülés SIP ki-
egészítő oldalvédelmet adó biztonsági elemmel ellátott változata, ami a 2016-os 
évi ADAC teszten elnyerte a Testwinner címet az egész mezőny legjobb eredmé-
nyével. Sőt, a biztonsági kategóriára adott 1,1-es eredmény az ADAC archívumá-
ban található teszteredmények közül kategóriájában a legjobbnak számít 2009 óta.

A TESZTGYŐZTES ÜLÉST KERESD BOLTUNKBAN!

TESTMAGASSÁG: 61-105 cm
MAXIMÁLIS TESTSÚLY: 18 kg
KORCSOPORT: körülbelül 6 hónaptól 4 éves korig
BEKÖTÉS: menetiránynak háttal ISOfix rendszerrel

- megerősített oldalvédelem a 
   fejnek és nyaknak
- központi övfeszítővel ellátott 
   5 pontos biztonsági öv
- a fejvédő magassága egy 
   mozdulattal állítható
- a vállövek automatikusan követik  
   a fejvédőt
- T alakú padlótámasz a maximális  
   stabilitásért
- ISOfix és padlótámasz visszajelző a  
   helyes csatlakoztatás érdekében
- 3 pozícióba dönthető
- levehető és mosható huzat
- légáteresztő háttámla
- állítható lábtér a csúsztatható 
   ISOfix karoknak köszönhetően

ADAC TESZTGYŐZTES A BESAFE 
IZI KID X2 I-SIZE GYEREKÜLÉS!

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



Szeretettel várunk üzletünkben!

KEDVES OLVASÓ!

RÖVID ÍZELÍTŐ  
AKTUÁLIS

MAGAZINUNKBÓL:

8. KÉZI VAGY ELEKTROMOS 
MELLSZÍVÓT?

4. KINTI
JÁTÉKÖTLETEK

16. TÉLEN SZÜLETIK
A BABÁM

28. PRAKTIKÁK AZ ŐSZI 
MEGFÁZÁS ELLEN 

34. FOGÁPOLÁSI
TANÁCSOK

Emlékeztek még a gyerekkorunkra, amikor még szép hosszú 
tavasz után jött a meleg, száraz nyár, majd levezetésképpen 
a vénasszonyok nyara, mielőtt beköszöntött az ősz? 

Bizony, mi is csak nosztalgiázunk, amikor erre gondolunk. 
Ma már nem tudhatjuk, hogy az évszakok milyen gyorsan 
követik egymást, ezért jobb mindenre felkészülni.

Legújabb számunk tartalmát ezért az ősz jegyében válo-
gattuk össze. Segítünk felkészülni a hűvösebb időszakra, és 
arra is adunk ötleteket, hogy a hidegebb időben mivel érde-
mes a lakáson kívül lefoglalni a csemetéket. Mert most érde-
mes kihasználni a tél beköszönte előtti utolsó lehetőségeket 
a hatalmas csavargásokra, gesztenye- és levélgyűjtésre. 

Pótoljátok be a nyári kánikula miatt elhalasztott kirándulá-
sokat, húzzatok gumicsizmát a pocsolyában való mókázás-
hoz, és egyetek sok zöldséget, hogy vitaminokat tartalékol-
hassatok a télre.

A hűvösebb estékre is hoztunk sok hasznos olvasnivalót, 
így foglalkozunk a téli babák érkezésével kapcsolatban azzal, 
hogyan érdemes felkészülni az első napokra. Adunk tippe-
ket az etetőszék kiválasztásához, és abban is segítünk, hogy 
kézi vagy elektromos mellszívót érdemes választani. 

Napsütéses őszt kívánunk az egész családnak! 



4

KINTI JÁTÉKÖTLETEK  
Őszi programötletek kicsiknek

A szeptember nem csak az ovi és a suli kezdetét 
jelenti, hanem hogy vége a nyárnak, és már csak 
sokára lesz újra annyira jó idő, amikor mezítláb lehet a 
kertben szaladgálni és rengeteget pancsolni. Mostantól 
kevesebbet süt a nap, elmúlik a meleg, de ez bennünket 
egy icipicit sem tarthat vissza abban, hogy a szabadban 
játsszunk, amíg be nem köszönt a csikorgós tél. És 
hogy Nektek is legyen kedvetek a friss levegőn tölteni a 
szabadidőtöket a gyerekekkel, adunk sok-sok jó ötletet 
ahhoz, hogy az aprók is élvezzék a szabadtéri játékokat.

Recept egy őszi kiránduláshoz 
apróknak és nagyobbaknak

Végy egy hátizsákot. Készíts magatoknak elemózsiát: 
néhány szendvicset, egy palack vizet, egy-két 
müzliszeletet és almát a szülőknek és a nagytesónak, 
üveges bébiételt vagy házilag készített hamit zárható 
pohárban a kistesónak. 

Tedd a kicsit hátihordozóba, a nagytesó is kapjon 
saját hátizsákot (tegyél bele néhány nejlonzacskót a 
kincseknek, szükség lesz rá!), és irány a legközelebbi 
erdő. Gyűjtsetek össze jó sok színes levelet, 
vadgesztenyét, érdekes kavicsokat, ezekből később 
fontos alapanyag lesz. 

Nézzétek meg a rókalyukakat, lessétek meg az erdő 
madarait, figyeljétek meg a bogarakat! Idézzétek fel a 
meséket az erdő állatairól, a tücsökről és a hangyáról, 
ezek a természetben sokkal érdekesebbek, hiszen 
könnyebb hozzáképzelni a szereplőket. Hallgassatok 
harkályt, ahogy kopácsol, és próbáljátok kitalálni, ki 
lakhat a fák odújában. Ha van fényképezőgépetek, 
készítsetek sok-sok fotót!

AKTUÁLIS



No és hogy hová mehettek még kirándulni? Az 
erdő melletti szántóföldre, hegyet mászni, a 
Budakeszi Vadasparkba, skanzenbe, vonatokat 

nézni, állatkertbe, vagy a nagyi kertjébe. 

Ha csak egy kis délutáni 
kimozdulásra van időtök:

- Esett az eső? Húzzatok gumicsizmát és 
esőkabátot, és indulhat a pocsolyavadászat. 
Akkor az igazi a játék, ha anya és apa is 
megkeresi a gumicsizmáját, és a gyerkőccel 
ugrál, elvégre a felnőtteknek sem árt egy 
kis mozgás.

- Nem baj, ha nincs gumicsizma. Szedjetek 
össze apró kavicsokat, és próbáljatok 
beletalálni a pocsolya közepébe.

- Még jó idő van, elő a bringákkal! Nem 
kell félni a napszúrástól, lehet biciklizni, 
kismotorozni bátran. 

- Irány a játszótér! Ha száraz az idő, egy 
vastagabb nadrágban nyugodtan lehet 
csúszdázni és hintázni.

- Legyen a zsebetekben kréta, és máris 
mehet az ugróiskola!

- A piacon vegyetek szelídgesztenyét, ha 
kint rossz az idő, otthon megsüthetitek a 
sütőben. Pont olyan finom lesz, mint amit 
az utcán árulnak.

- Ugye nem felejtitek el, hogy séta közben is 
lehet levelet és gesztenyét gyűjteni?

Esős napokra is van ötletünk:

- Elő a kiránduláson gyűjtögetett kincsekkel! 
Üljetek le, és próbáljátok kitalálni, miket 
lehet belőlük készíteni.

- Tegyetek színes leveleket újságpapírok 
közé, és helyezzetek rá nehéz könyveket. 
Pár nap múlva, ha megszáradtak, 
mindenféle figurát lehet belőlük ragasztani 
rajzlapra. A legszebbek mehetnek egy 
keretbe.

- A gesztenyékből sok csudajó figurát lehet 

készíteni. Kell pár gyufaszál vagy fogvájó, 
anya vagy apa segítsége, és készülhet is 
Gesztenye Marci.

- Keressetek egy apró dobozt, ragasszatok 
rá préselt leveleket, és tegyétek ebbe az 
összegyűjtött kavicsokat. 

- Használjátok a leveleket nyomdának. 
Vízfestékkel fessétek be az egyik oldalát, 
és nyomjátok rá rajzlapra.

- Készítsetek töklámpást! 
- Nyomtassátok ki a kiránduláson készült 

fotókat, és készítsetek belőle fotóalbumot. 
Ebbe is ragaszthattok őszi leveleket.

- Magvakból készítsetek képet: rajzlapra 
rajzoljatok elő mintát, kenjétek be 
ragasztóval, és szórjátok rá a magvakat.

- Tanuljatok őszi mondókákat és dalokat, 
énekeljétek el a kistesónak is, nagyon fog 
örülni!

És néhány jótanács, hogy 
elkerüljétek a megfázást:

- Öltözzetek rétegesen, hogy a melegebb 
napokon ne izzadjanak be a gyerekek, 
de mindig legyen nálatok egy pulcsi, a 
kicsiken sapka.

- Használjatok védőkrémet, hogy a kicsik 
arcát és kezét ne szárítsa ki a szél.

- Mindig legyen nálatok elegendő papír 
zsebkendő.

- Soha ne engedd vizes ruhában játszani 
a gyerekeket, hazaérve ellenőrizd a 
ruhájukat, érdemes mindjárt átöltöztetni 
őket.

- Ha babakocsival sétáltok, figyelj arra, 
hogy a pici gyermek nem szaladgál, így 
könnyebben fázhat, mint a nagyobbak. 
Legyen nálad mindig takaró.

Mindenkinek szüksége van a friss levegőre, 
ezért ne tartson vissza a hűvösebb idő. Egy kis 
kreativitással máris sokkal izgalmasabban telik 

az idő a szabadban!
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

CEBA BABY  
SZOPTATÓS PÁRNA

Anatómiailag formált, ultra 
nedvszívó melltartóbetét, 
egyenként csomagolt. A ra-
gasztócsíknak és a vízhat-
lan rétegnek köszönhetően 
garantáltan szárazon ma-
rad a ruha. Egységár: 52,5 
Ft/darab

- 100 ml anyatej tárolására 
- hűthető, fagyasztható
- BPA mentes
- speciális kialakításának
  köszönhetően megáll
- 20 db/csomag
- egységár: 99,5 Ft/darab

MAGAZIN ÁR:
1.890 Ft

THERMOBABY MELLTARTÓ-
BETÉT 36 DB-OS

BABYONO ANYATEJTÁROLÓ 
TASAK 20 DB-OS

MOMERT DIGITÁLIS MÉRLEG 6425 
- súlykülönbség kijelzése funkcióval
- 10 grammos osztás
- jelzi a túlterhelést és 
  az elemek merülését
- nagyméretű LCD kijelző
- 20 kg-ig használható

MAGAZIN ÁR:
11.990 Ft

MINDIG MEG KELL MÉRNEM 
A BABÁT SZOPTATÁS ELŐTT 

ÉS UTÁN?

Nem, csak az első napokban, hetek-
ben, amíg ki nem alakul, hogy milyen 
igénye van a babának, és meg nem 
tanuljuk, hogyan jelzi az éhséget, ér-
demes megmérni minden etetés után, 
hogy lássuk a megevett mennyiséget. 

De utána, ha megfelelően gyarapodik 
a kicsi,  akkor elég naponta egyszer 
ugyanabban az időben, később heten-
te mérni. Vagy ahogy a védőnő és a 
gyerekorvos tanácsolja. 

ETETÉS

- megfelelő támasztást nyújt a mama  
  és a baba gerincének
- formája tökéletesen követi a test alakját
- polisztirol gömbhabbal töltött,  
  így hosszú használatra van tervezve
- hosszúsága: 170 cm
- huzata levehető és mosható

MAGAZIN ÁR:
7.990 Ft
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Akkor, ha babádat igényei szerint szoptatod, nyu-
godt lesz és jól fog fejlődni, úgy, mint a mesében. 
Az életben is van ilyen szoptatás, de a gondokra 
is jó, ha felkészülsz, úgy ahogy a mesében, itt is 
előfordulhat rossz. 

Nehéz eldönteni, hogy vásárolj-e mellszívót, ha 
igen, akkor még át kell gondolnod, hogy elektro-
mos, vagy kézi működésűt válassz-e? Vedd figye-
lembe, hogy milyen gyakran fejsz majd, hosszan 
fogod-e használni és mennyi időd lesz a fejésre? 

MELLSZÍVÓRA SZÜKSÉG VAN       

Akkor, ha babád kis súlyú, gyenge vagy koraszü-
lött, esetleg beteg, akkor hosszabb idejű fejésre kell 
berendezkedned.  Egyre több édesanya dönt úgy, 
hogy visszamegy dolgozni, amikor babája még szo-
pik. Akkor, ha te így döntesz és a munkahelyed 
is támogat -ami persze kötelessége lenne-, fejéssel 
fent tudod tartani a pici kizárólagos anyatejes táp-
lálását is. 

CSODÁS BOLDOGSÁG, AMIKOR MEGSZÜLE-
TIK VÁRVA-VÁRT KISBABÁD ÉS MÁR A SZÜ-
LŐÁGYON MEGSZOPTATHATOD. ÜGYES, ERŐS 
KICSID NAGYRA NYITJA A SZÁJÁT ÉS RÁCSAT-
LAKOZIK A MELLEDRE, MAJD SZÍVJA AZT. GYÖ-
NYÖRŰ SZEMEIVEL „SZEMEZ” VELED, NÁLAD 
NINCS BOLDOGABB EMBER A VILÁGON!

KÉZI MELLSZÍVÓ

Ezek a mellszívók akkor ideálisak, ha csak al-
kalmanként fejsz, különleges helyzetekben, vagy 
amikor rövid ideig vagy távol a babádtól. A kézi 
mellszívók könnyűek, jól elférnek a táskában, 
amikor úton vagy. Azért sem kell aggódnod, 
hogy legyen áram, ne merüljön le az elem, de 
azon sem, hogy hangos. 

Néhány anyuka úgy találja, hogy a csuklója 
gyorsan elfárad a kézi mellszívó használatakor, 
ezért válassz olyat, ami jól kézre áll és akár a 
kisujjaddal könnyedén lenyomható a karja. Elő-
fordulhat, hogy beletelik egy kis időbe, amíg 
megtalálod a számodra legmegfelelőbb szívási 
ritmust, ami kis gyakorlással sikerülni fog!

ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ

Akkor részesítsd előnyben, ha rendszeresen kell 
fejned, például ha a babád korábban születik, 
speciális ellátást igényel, beteg, vagy visszatérsz 
a munkába. Hasznos lehet, ha kevés az időd, 
mert gyakran gyorsabbak, mint a kézi mellszí-
vók. Keress olyat, a kézi mellszívónál is, aminek 
stimuláló és fejő üzemmódja is van. A stimuláló 
üzemmód a tejleadó reflex kíméletes beindí-
tására szolgál. A fejő fázissal pedig maximális 

KÉZI VAGY 
ELEKTROMOS

MELLSZÍVÓT VÁLASSZAK?

ETETÉS



LANSINOH 2 FÁZISÚ PROFESSZIO-
NÁLIS ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ

LANSINOH 2 AZ 1-BEN 
ELEKTROMOS DUPLA MELLSZÍVÓ

tejleadást érhetsz el. Vásárolj olyat, 
aminek a szíváserőssége és a fejés 
gyorsasága állítható, mert az utánoz-
za babád szopását. 

Leghatékonyabb segítség a dupla 
szívófejes mellszívó mert kevesebb, 
mint fele idő alatt, több tejet tudsz 
lefejni, mint egyes elektromossal. Ha 
koraszülött, vagy ikerbabáid vannak, 
gondolj erre a lehetőségre is!

Jelentős különbség a kézi és elekt-
romos mellszívó között az ár, de ha 
lehet, ne ez legyen döntésed alapvető 
szempontja. Előfordulhat, hogy kézi 
mellszívót választasz, mert az ol-
csóbb, de az lehet rossz befektetés, 
különösen, ha nem kapható hozzá 
pótalkatrész!

Csetneki Julianna
szülésznő, szakértő

KIEMELKEDŐ MINŐSÉGŰ, JAPÁN 
FEJLESZTÉSŰ, TARTÓS ÉLET-
TARTAMÚ MELLSZÍVÓK!

MELLSZÍVÓK ÁLLÍTHATÓ 2 FÁZISÚ JAPÁN TECHNOLÓGIÁVAL:
Stimuláló fázis: gyors, kis szívóerő beindítja a tejleadó reflexet.                                   
Fejő fázis: lassabb, nagyobb szívóerő a maximális tejleadásért.

AZ ETETŐCUMIK EGYEDÜLÁLLÓ TULAJDONSÁGAI: 
Rendkívül puha, nyúlékony szilikon, segít fenntartani a bevált 
szopási módot. Csak a baba szívására ürül, ezért fogorvosok is ajánlják.

MAGAZIN ÁR:
29.990 Ft

TÖBB TEJ KEVESEBB, MINT FELE IDŐ ALATT

Egyes mellszívóként is használható. 8 szíváserősség mindkét fázis-
ban. 3 különböző szívásritmus közüli választással maximalizálható a 
lefejt anyatej. 2 db standard és 2 db extra nagy méretű szívófejből 
választhatsz, hogy hatékonyabb tejürülést érj el.

KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT KORASZÜLÖTT, KIS SÚLYÚ, IKER, 
GYENGE SZOPÁSI KÉSZSÉGŰ, BETEG BABÁK ESETÉN!

Mellszívókhoz folyamatos alkatrészellátás biztosított!

MAGAZIN ÁR:
39.990 Ft

6 szíváserősség mindkét fázisban. Különleges puha szilikon szívófeje 
hatékony szívást biztosít a mellbimbó kíméletével, ezért érzékeny 
mellbimbójú édesanyáknak különösen ajánlott.

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.



CLEVAMAMA MATRACVÉDŐ LEPEDŐK

MAGAZIN ÁR:
3.190 Ft

MAGAZIN ÁR:
3.490 Ft

MAGAZIN ÁR:
4.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
3.490 Ft

40*90 90*190

SZOBATISZTA-
SÁGRA SZOK-
TATÓ LEPEDŐ

60*120, 70*140

SNUZA HERO HORDOZHATÓ 
BABAFIGYELŐ KÉSZÜLÉK 

MAGAZIN ÁR:
24.990 Ft

A felső réteg 100% pamut, az alsó réteg 
víztaszító poliuretán. Egyszerű, praktikus 
és diszkrét módja a foltok, és a matrac 
átázása elleni védelmének, egymagában fe-
dőlepedőként használható. 

Átlélegző tulajdonsága miatt kókuszmat-
rachoz is kiváló! Gumis része muszlin 
jellegű, ezért nagyon gyorsan szárad. Mo-
sógépben mosható és szárítógépbe tehető.

MAXIMÁLIS HIGIÉNIA ÉS VÉDELEM!
A diszkrét víztaszító poliuretán, 
két puha 100% pamut flanel réteg 
közé van helyezve. Egyszerűen az 
ágyneműre tehető és mosáskor 
levehető. Átlélegző tulajdonsága 
miatt kókuszmatrachoz is kiváló! 
Mosógépben mosható, szárítógép-
be tehető. Mérete: 70x90 cm.
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OTTHON

A készüléket a szülő a gyermek pelenkájára rögzíti 
egy rendkívül erős, és rugalmas övcsipesz segítségé-
vel, mely a gyermek légző-mozgását a gyermek hasán 
érzékeli (hasi légző mozgás), és 15 mp-es légzőmozgás 
kimaradása esetén megrezegteti a baba hasát, majd 
20mp-es kimaradása után hangos figyelmeztetéssel 
jelez a szülőnek. A készülék övcsipesszel van rögzítve,  
ami fixen rögzíti és tartja a készüléket a pelenkán, 
és amelynél az elmozdulás veszélye is minimális. A 
SNUZA HERO érzékelő-rendszere hypoallergén orvosi 
anyagokból készült rugalmas érzékelő-fej, mely a baba 
pocakjára simulva érzékeli a gyermek légző-mozgását.



A nyugalom jár 
Önnek!

www.angelcare.hu

Az ANGELCARE 
készülékeket

több mint 
25 hazai kórház 

ajánlja. 

Használja ki 
INGYENES

újraélesztő
tanfolyamunkat!

Nem orvosi műszer, nem alkalmas a sids megelőzésére, használat előtt olvassa el a használati útmutatót.
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MAGAZIN ÁR:
2.990 Ft

60X120CM

WOMAR PLÉD
- mérete: 75 x 100 cm  
- 100% pamut

MAGAZIN ÁR:
2.590 Ft

- hagyományos szivacsmatrac
- 6 cm vastag
- 52% pamut, 48% poliészter huzattal

SZIVACSMATRAC

70X140CM
MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

12 OTTHON

CSODASZÉP ÁLMOKAT

kívánunk



DREWEX KUBA II. KISÁGY

MAGAZIN ÁR:
14.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
19.990 Ft

- 60 x 120 cm
- állítható magasságú ágyrács
- a matrac nem tartozék
- 2 kivehető pálcával
- fenyő színben kapható

A készüléket a szülő a gyermek pelenkájá-
ra rögzíti egy rendkívül erős, és rugalmas 
övcsipesz segítségével, mely a gyermek 
légző-mozgását a gyermek hasán érzékeli 
(hasi légző mozgás). Beállítható a riasztási 
idő, hogy 15 mp vagy 18 mp után jelezzen a 
szülőnek. A SNUZA GO érzékelő-rendszere 
hypoallergén orvosi anyagokból készült ru-
galmas érzékelő-fej, mely a baba pocakjára 
simulva érzékeli a gyermek légző-mozgását.

FILLIKID PAMUT STRETCH 
LEPEDŐ 140X70 CM-IG
- 100% pamut jersey alapanyag
- rugalmas, a 120x60cm méretű 
  matracokra is illeszkedik
- ÖKO-Tex tanúsítvánnyal rendelkezik
- több színben is kapható

MAGAZIN ÁR:
1.690 Ft

SNUZA GO HORDOZHATÓ
BABAFIGYELŐ KÉSZÜLÉK

kívánunk
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MAGAZIN ÁR:
7.490 Ft

MAGAZIN ÁR:
5.990 Ft

CLEVAMAMA BABAPÁRNA 
ÉS GYEREKPÁRNA

MOMERT DIGITÁLIS 
ÉJSZAKAI FÉNY ÉS 
SZOBAHŐMÉRŐ 1762
- 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

Használata csökkenti a lapos fej szindróma kialakulását, mert 50%-
kal csökkenti a koponyára nehezedő nyomást, 80%-kal növeli az alá-
támasztási felületet. A gyermek fejét és gerincét természetes helyzet-
ben támasztja alá. Lapos, anyaga lyukacsos, könnyű, átlélegző, nem 
zárja el a légutakat. 

A párna és huzata is szellőző, csökkenti a hő megrekedését, elvezeti 
a nedvességet és növeli a légáramlást. A huzat kifordítva 40 °C-on 
mosható, szárítógépbe tehető. 

Babapárna: 40x23x3,5 cm, gyermekpárna: 50x30x5,5 cm.

BABAPÁRNA GYEREKPÁRNA

MAGAZIN ÁR:
5.990 Ft

OTTHON



LIGHT BLUE

GREEN WAVEGREY

mindenütt,  ahol csak baba van

ÚTON

MIRAGE GREEN JAM

LITE WAY TOP karfával és bélelt lábzsákkal
Újszülött kortól 15 kg testsúlyig.

• könnyű és kompakt 6,9kg
• esernyő formára csukható 
• 5-pontos biztonsági öv
• a lábtartó 2 fokozatba állítható
• a háttámla 5 fokozatban, szinte 
   teljesen vízszintesig dönthető

Tartozékok: 
vastag, bélelt lábzsák, téli-nyári kupola és abba 
integrált esővédő, bevásárló háló, kapaszkodó karfa

magazin ár 
   44 990 Ft    

    49 990 Ft

magazin ár
9 990 Ft 
11 990 Ft

OTTHON

6 hónapos kortól 15 kg testsúlyig. 
Hordozható kézben és vállon is! 
A termék súlya csak 2 kg. 
• A székláb magassága állítható
• bármilyen asztalnál használható
• Az ülőkét a rögzítő pántokkal fixáljuk a felnőtt székhez
• Az ülésben 3-pontos biztonsági öv 
• A tálca 3 fokozatban állítható és levehető   

POCKET SNACK székmagasító ülőke
utazáshoz, étterembe, vendégségbe

ÉTTEREMBEN

magazin ár
8 990 Ft 
 10 990 Ft

EASY RELAX pihenő-hintaszék
Újszülött kortól 9 kg testsúlyig.

SILVER

• ultra könnyű
• összecsukható
• a háttámla dönthető
• légáteresztő huzat
• kézi szállításhoz fogantyúk
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MIT VEGYÜNK OTTHONRA?

Érdemes hosszú ujjú kombidresszből besze-
rezni néhányat. A mi gyermekkorunk réklijei 
és kisingei alsóruházatnak nem éppen voltak 
megfelelők, hiszen az első mozdulatnál a nyak-
ban kötöttek ki. A kombidressz vagy body me-
legen tartja a babát és kényelmesebb. Téli idő-
szakra a hosszú ujjú változat a legelőnyösebb, 
hiszen ez legalsó réteg. 

A rugdalózók szintén legyenek hosszú ujjúak, 
és készüljünk 62-es mérettel is, mert a babák 
hihetetlenül gyorsan nőnek, így felesleges be-
ruházás a sok rugi 56-os méretben. Alváshoz 
vásároljunk vastag hálózsákot, amiben a baba 
szabadon mozoghat, mégsem tudja magáról 
lerúgni, mint a takarót. Ebből jó, ha van ket-
tő, hogy mosásnál, kisebb baleseteknél legyen 
csere. Nem árt, ha vásárolunk 1-2 darab cérna-
sapkát, ez jól jön otthon az első napokban, és 
a szobaszellőztetésnél is fontos, vagy ha a nagy 
hideg miatt csak ablaknyitással tudjuk levegőz-
tetni a babánkat.

SÉTÁHOZ

Télre nagyon fontos, hogy a babakocsiba a 
baba alá is kerüljön egy vastag, meleg pléd 

TÉLEN SZÜLETIK 
A BABÁM  

TÉLI BABÁKNÁL ALAPOSAN FEL KELL 
KÉSZÜLNI, HISZEN A HIDEG, AZ ESŐ, A 
PÁRA, A KÖD MEGNEHEZÍTI A DOLGUN-
KAT A KELENGYE ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR. 
ÖSSZEGYŰJTÖTTÜK AZOKAT A DOLGO-
KAT, ÖTLETEKET, AMIK A TÉLI BABÁK 
KELENGYÉJÉNEK MEGVÁSÁRLÁSÁ-
BAN SEGÍTSÉGET NYÚJTHATNAK.

(összehajtva, több rétegben), mert alulról is vé-
deni kell a hidegtől. Érdemes beszerezni egy me-
leg bundazsákot, ez alá lehet öltöztetni a babát 
ugyanannyi rétegben, amennyit magunkra is ven-
nénk. Ha nagyon hideg van, nem árt egy plusz ta-
karót is magunkkal vinni a levegőzéshez. A sapka 
is legyen vastag, meleg, és adjunk a babánkra a 
meleg sapka alá egy pamutsapkát is, így a több 
réteg jobban szigetel. Ne feledkezzünk meg a vas-
tag zokniról sem, amit egy vékonyabb fölé adunk 
rá, ha kimegyünk.

AUTÓZÁSHOZ

Első és legfontosabb a baba biztonsága az autó-
ban, ezért úgy kell felöltöztetnünk, hogy a biz-
tonsági ülésbe megfelelően be tudjuk majd kötni. 
A bundazsákokból ma már elérhető a hordozóba 
való változat is, amin vannak nyílások a biztonsá-
gi övnek, így át lehet rajtuk fűzni azt, és a babát 
megfelelően be tudjuk kötni. Az autóban elég két 
réteg a bundazsák alá. Ha az autó bemelegedett, 
a két sapiból az egyiket levehetjük, és a bunda-
zsák cipzárját is le lehet már húzni, így biztosan 
nem lesz majd melege a babánknak.

Ha a téli holmik beszerzésénél elakadunk, érde-
mes bababolti szakeladó segítségét kérni, aki se-
gít eligazodni és összeállítani a téli kelengyét.

AKTUÁLIS



CALYPSO, A NYUGODT ÉJSZAKÁK ŐRE

TEMPO, AZ ÉRZÉKENY MELL BARÁTJA

A HIGIÉNIA SZEREPE

www.ANYATEJJEL.hu

A kisbaba immunrendszere a szoptatási időszakban alakul ki, ezért a fertőzések-
től óvni kell. A mellszívók alkatrészeire és a tejespalackok falára tapadt vékony réteg 
tejmaradékon a baktériumok könnyen elszaporodhatnak. Ezért a védőnők és gyermek- 
orvosok tanácsa szerint a mellszívókat és cumisüvegeket minden használat után el kell 
mosni, naponta egyszer pedig fertőtleníteni. 

A mosogatást legjobb bababarát mosogatószerrel végezni, 
amely nem tartalmaz a baba gyomrát irritáló anyagokat.  
A Friendly Organic mosogatószere mellszívók és cumisüvegek 
mosogatására lett kifejlesztve.
A napi egyszeri fertőtlenítésre általában a forralást javasolják, 
ám az Ardo Easy Clean mikrohullámú gőzfertőtlenítő tasak 
segítségével 3 perc alatt fertőtleníthetsz!

Csendesség: Az Ardo mellszívók 
kivételesen halkak, ezért disz-
kréten használhatóak bárhol.

Flexibilitás:  
A szívóerő és a ciklusszám 
külön szabályozható.

Orvostechnikai eszköz: 
Szigorú szabványoknak felelnek 
meg, és elszámolhatóak magán 
egészségpénztárak felé.

Természetes élmény: 
A 3D szilikontölcsér 
gyengéden a mellbimbódra 
simul, akár a baba szája.

Zárt rendszer: A tejet nem 
érheti szennyeződés, a motor-
ba pedig nem folyhat tej.

Fejni nem mindig 
egyszerű, különösen 
érzékeny mellbimbóval. 
Az ödémásodásra 
hajlamos mellbimbók 
legjobb barátja 
a Horigen 3D lágy 
szilikontölcsére.

Ha fejtél már eletromos 
mellszívóval, akkor 
tudod, hogy nem 
hátrány, ha a fejés 
zúgására nem ébred 
fel az egész család.

Ardo Calypso 
mellszívók a világ 
legcsendesebb 
motorjával.

Magazin ár:
49.900 Ft.

Magazin ár:
29.900 Ft.
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BABYONO ZÁR
UNIVERZÁLIS 2 DB-OS

MAGAZIN ÁR:
990 Ft

BABYONO SZEKRÉNYZÁR 
2 DB-OS
Megakadályozza a kinyitást anélkül, hogy 
a szekrény felülete megsérülne. 
- 2 db, egységár: 445 Ft/darab

Cikkszám: 955

MAGAZIN ÁR:
890 Ft

- műanyag
- felszerelése: csavarozással
- 5 db, egységár: 
  158 Ft/darab

Cikkszám: 956

MAGAZIN ÁR:
790 Ft

BABYONO FIÓKZÁR 
5 DB-OS

MAGAZIN ÁR:
2.990 Ft

- puha, plüss anyagból
- kímélő programmal mosható
- több figurával és színben 
  kapható

NATTOU PLÜSS 
SZUNDIKENDŐ

OTTHON

- szekrényen, fiókon, hűtőn, WC-n használható
- kétoldalú ragasztóval rögzíthető
- 2 db, egységár: 495 Ft/db

Cikkszám: 953
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BESAFE PREGNANT IZI FIX MAGZATVÉDŐ ÖV 
ISOFIX CSATLAKOZÁSSAL

NANIA TRIO AUTÓSÜLÉS

MAGAZIN ÁR:
11.990 Ft

- 0-25 kg-ig használható 
- születéstől 6-7 éves korig használható
- ötpontos biztonsági öv, melynek magassága 
  több fokozatban állítható
- biztonságos oldal védelem
- levehető és mosható huzat
- 1 fokozatban dönthető
- szürke-fekete színben is kapható

A BeSafe Pregnant iZi Fix magzatvédő öv a már évek óta ismert 
BeSafe Pregnant öv továbbfejlesztett változata. Használatával nem 
csak magadat, hanem a pocakodban fejlődő gyermekedet is meg-
óvod, hiszen egy esetleges ütközés során a magzatvédő öv haszná-
lata nélkül a biztonsági öv súlyos sérüléseket okozhat.

Az első üléseken a 
csattal ellátott heve-
dert használva rögzít-
heted a magzatvédő 
övet. A hátsó ülésen 
a gyermekülésekhez 
hasonlóan a két csat-
lakozó segítségével 
közvetlenül az alváz-
hoz csatlakoztathatod 
a magzatvédő övet.

MAGAZIN ÁR:
11.990 Ft

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

MIÉRT KIEMELKEDŐEN 
BIZTONSÁGOSAK A BESAFE 

TERMÉKEK? 

A BeSafe átlagosan 3 évig fejleszt egy ter-
méket. A szériagyártás előtt kb. 200 ütközési 
tesztet végeznek el, mintegy 2,5-3 millió eurós 
költségvetéssel. Nincs olyan alkatrész, amit 
ne vetnének alá komoly nyúzópróbának, mie-
lőtt szériagyártására kerülne a sor. 

A BeSafe az innovatív gyártók élcsapatába tar-
tozik. Számos olyan megoldást kísérleteztek ki 
és szabadalmaztattak, melyeket a legnagyobb 
versenytársaik is átvettek, és alkalmaznak 
termékeiken. 

A BeSafe ülések kizárólag elsődleges felhasz-
nálású anyagokból készülnek, mert a gyártási 
költségek csökkentése céljából alkalmazott 
újrafelhasznált műanyagok törési mutatói el-
fogadhatatlanok a szigorú normák szerint mű-
ködő norvég cég számára.

UTAZÁS



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

Mostanáig a gyermeked menetiránynak 
háttal fedezte fel a világot. Most, hogy meg-
nőtt, készen áll a menetirány szerint törté-
nő utazásra. Az iZi Up X3 üléssel a legna-
gyobb védelmet adod meg neki, és benne a 
gyermeked kényelmesen fog utazni, neked 
pedig nem kell aggódnod a biztonságáért.

iZi Up X3 GYEREKÜLÉS ÜLÉSVÉDŐ HUZATTAL

- 15-36 kg-ig használható
- megerősített EPS védelem a fej 
   és a gerinc körül
- az autó 3 pontos biztonsági övével  rögzíthető
- szinkronban emelkedő fej- és háttámla
- kiemelkedő fejvédelem
- egyszerű kezelés
- alvópozíció, amelyet a gyermek is  
   beállíthat magának
- akár 12 éves korig használható
- fokozott oldalvédelem,  
   ütközésierő-elnyelő anyagokkal
- zárható, oldalra mozgatható övvezető
- a fejtámasz egyedi beállításokkal igazodik  
   a gyermek magasságához

ELÉRHETŐ SZÍNEK:

SZÍNKÓD:
70

SZÍNKÓD:
64

SZÍNKÓD:
71

SZÍNKÓD: 
73

SZÍNKÓD:
72

MOST EGYÜTT:
49.990 Ft

MOST ÜLÉSVÉDŐ HUZATTAL EGYÜTT KAPHATÓ!
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NANIA COSMO FOOTBALL

CLEVAMAMA BABAKOCSI 
PÁRNA KISBABÁKNAK 

MAGAZIN ÁR:
5.690 Ft

MAGAZIN ÁR:
24.990 Ft

Használata csökkenti a lapos fej szindróma kialaku-
lását, mert 50%-kal csökkenti a koponyára nehezedő 
nyomást. 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 megre-
kedését, elvezeti a nedvességet és növeli a légáram-
lást. 

Mérete: 30x20x3,5 cm

NANIA BEFIX ANIMALS 
AUTÓSÜLÉS

MAGAZIN ÁR:
10.990 Ft

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

RENOLUX JET
ÜLÉSMAGASÍTÓ

MAGAZIN ÁR:
11.990 Ft

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

UTAZÁS

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



MAGAZIN ÁR:
119.990 Ft

IGAZI TÁRS MINDEN TEREPEN!

A Graco Evo Trio babakocsit keresd a boltunkban!

Evo Trio BABAKOCSI

A Graco Evo Trio egy új-
szülött kortól használható 
multifunkciós babakocsi, 
ami kis méretűre kényel-
mesen egy kézzel össze-
csukható. Ötpontos bizton-
sági övvel és kivételesen 
nagy bevásárlókosárral 
rendelkezik. Sportrésze egy 
mozdulattal levehető, és 
mindkét irányban feltehető 
a vázra. A háttámlája 3 fo-
kozatban dönthető a teljes 
kényelem érdekében. Hu-
zata levehető és mosható. 
Három színben kapható. 

TARTOZÉKOK: esővédő, 
adapter, lábzsák, Junior 
Baby bébihordozó, Go móz-
eskosár



nandu www.nandu-wrap.com

Totyogó csatos 
babahordozó

(8 hónaptól - 3 évesig)

Kendős csatos
babahordozó

(újszülött kortól - 1.5 évesig)

Rugalmas
hordozókendő

(újszülött kortól - 8 kg-ig)

Babahordozók

Együttlét • Természetesen • Babahordozás • Bárhol • Bármikor • Bárkinek

FILLIKID ÁLLÍTHATÓ 
MAGASSÁGÚ 
UTAZÓÁGY
- 120x60 cm
- emelőbetéttel a csecsemők számára
- tároló/hordozótáskával
- 25 kg-ig használható
- könnyen mozgatható a kerekekkel
- lecipzározható kibúvónyílással

MAGAZIN ÁR:
15.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
11.990 Ft

FERRARI 
PELENKÁZÓTÁSKA
- univerzális pelenkázótáska
- vállon hordható
- babakocsira rögzíthető
- tartozék pelenkázólap

1. Utazás előtt még otthon altassuk délutánonként 
az utazóágyban a babát, hogy hozzá tudjon szokni. 
2. Mindig ugyanarra a helyre tegyük a gyerkőc já-
tékait az utazóágyban, ahol a kiságyában szokott 
lenni, mert ennek segítségével könnyebben elalszik 
a megszokott környezetben. 
3. Az utazóágyat igyekezzünk az ablaktól a legtá-
volabb tenni, mert így a baba biztos, hogy nem fog 
az esetleges huzatban megfázni. 

NYUGODTAN AZ UTAZÓÁGYBAN IS!

UTAZÁS24
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nandu www.nandu-wrap.com

Totyogó csatos 
babahordozó

(8 hónaptól - 3 évesig)

Kendős csatos
babahordozó

(újszülött kortól - 1.5 évesig)

Rugalmas
hordozókendő

(újszülött kortól - 8 kg-ig)

Babahordozók

Együttlét • Természetesen • Babahordozás • Bárhol • Bármikor • Bárkinek

Sokan már várandósan tudjuk, hogy hordozni fog-
juk babánkat, mikor megszületik. És sokan akkor 
keresnek valamilyen segítséget, amikor már megvan 
a baba és egy adott helyzetben jönne jól egy prakti-
kus, kényelmes és biztonságos hordozóeszköz.

MILYEN ESZKÖZT VÁLASSZUNK?

Újszülött baba hordozáshoz először mindenkép-
pen megkötős kendőt; rugalmas vagy szövött ken-
dőt javasolt próbálni, használni. Ha szívesen kötsz, 
szeretsz bíbelődni, akkor a szövött kendő egy 
hosszútávú és jól kihasználható eszköz a hordozós 
kor végéig, akár 3-4 éves korig is. A rugalmas kendő 
ölelős, és a kevésbé bátrak is könnyen sikert aratnak 
vele. A rugalmas kendőnek azonban súlyhatára van, 
tehát előbb utóbb eszközt kell váltani a jelölt súly-
határ elérése után. 

Ha a megkötős kendőknél egyszerűbb, “menetké-
szebb” eszközt keresel, akkor a karikás kendő vagy 

hosszabb utakra a kényelmes és párnázott Bébi Tai 
vagy Mei Tai lehet megoldás.
 
És ha még ennél is egyszerűbbre, praktikusabbra 
vágysz, ami nem lóg le a földre és nem kell kötni, 
akkor a “legapukásabb” eszközt, a csatos hordo-
zót javasoljuk. A karikás kendő nagyon egyszerű, 
viszont féloldalas eszköz és hátproblémák esetén 
nem javasolt.  A kendős, állítható csatos hordozó 
könnyen egy újszülött babára igazítható és egészen 
1,5 éves korig használható. Van olyan totyogóknak 
készült csatos, ami már akár 8 hónapos kortól hasz-
nálható és egy 3 éves gyermeket is könnyedén hor-
dozhatunk benne.

Mindenképp olyan hordozóeszközt válassz, miután 
tájékozódtál a lehetőségekről, ami tetszik, szimpa-
tikus, amit szívesen viselnél, mert a hordozásban a 
legeslegfontosabb szempont, hogy szeressétek!

HORDOZZUNK? IGEN, DE MIVEL?!  

Kósa Kata
nandu-wrap.com



MAGAZIN ÁR:
15.990 Ft

BABYMIX 600 EMELHETŐ 
MAGASSÁGÚ UTAZÓÁGY
- könnyen hordozható
- állítható magasságú 
  matracos fekvőfelület 
- lecipzározható oldal 
- két kerék a könnyű mozgatáshoz
- matrac és hordozó táska az árban 
- méret: 120 x 68 x 70 cm

26 UTAZÁS

MAGAZIN ÁR:
16.990 Ft

DISNEY BELINE AUTÓSÜLÉS
- 9-36 kg-ig használható  
- a fejtámasz magassága állítható
- használható ülésmagasítóként
- belső betét, fejpárna 
- több színben   

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.



MAGAZIN ÁR:

179.990 Ft

- 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 és lábzsák szúnyoghálóval
  a mózeskosáron 
- a huzat levehető, 30 °C-on mosható

Tartozékok: naptető, lábzsák, esővédő, pelenkázótáska, 
tágas bevásárlókosár praktikus nyitórendszerrel.

DINAMICO UP

Tartalma: alumínium vázas babakocsi megfordítható 
sportrésszel, mózeskosár, Area 0+ autós hordozó
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Minden anyukában és apukában felmerül a kérdés, hogyan is  
lehetne elkerülni a betegségek kialakulását az őszi-téli időszakban. 
Az alapszabályokon túl: táplálkozzunk egészségesen, mozogjunk 

sokat, tartózkodjunk a friss levegőn és pihenjünk eleget,  
összegyűjtöttük azokat az immunerősítőket, melyekkel  

elkerülhetjük a betegségek kialakulását.

megfázás 
ELLEN

Hatásos praktikák 
ŐSZIaz

AKTUÁLIS



TTudományos kutatások bizonyítják, hogy az 
anyatejjel táplált baba egészségesebb és ellenál-
lóbb a betegségekkel szemben. Fél éves korban 
a gyerekek immunrendszerének védekezőké-
pessége csökken, ezért ilyenkor előfordulhat, 
hogy könnyebben összeszednek betegségeket. 
Ezért ajánlott anyatejjel táplálni a babát, mert 
az anyatej a baba fejlődéséhez szükséges min-
den tápanyagot és erősítőt tartalmaz. 

Mindenképpen rétegesen öltöztessük fel 
a gyerkőcöket, mert a téli hidegből, ha be-
megyünk egy melegebb helyre, egyből ki-
melegedhetnek és újra kimenve a hidegbe, 
könnyen megfázhatnak. Könnyen levehető 
ruhákat válasszunk, mert egy napon belül 
nagy hőingadozások lehetnek, ezért érde-
mes rá felkészülni. Ha nem olyan az időjárás, 
hogy gyermekünk beizzadjon, ajánlott sapkát 
adni rá, mert ez megvédi a fülét a hidegtől és 
a széltől. Pici gyermek esetén a babakocsira 
ne csak lábzsákot tegyünk az őszi-téli idő-
ben, hanem figyeljünk arra is, hogy a baba 
alatt is legyen egy melegebb takaró, mert a 
mózeskosarak anyaga általában nagyon vé-
kony, könnyen felfázhatnak alulról.

A GYERMEKEK  
NYÁLKAHÁRTYÁJA 
GYAKRAN KISZÁRAD 

ezért nem kapnak megfelelően levegőt. Ezt 
elkerülhetjük úgy, hogy a szobában a pára-
tartalom csökkenését észlelve (fűtés, hide-
gebb levegő miatt) párologtatunk. 

Amikor elkezdjük a baba hozzátáplálását, 
igyekezzünk minél több almát tartalmazó 
ételt adni neki, mert az alma azon túl, hogy 
gazdag vitaminokban, bátran szerepelhet a 
baba első szilárd táplálékai között is.  Az 
alma fogyasztásával megelőzhető a megfázás, 
sőt az emésztésre is jó hatással van.

Igyekezzünk a gyermekek ételeit főzés he-
lyett párolni, mert így a bennük lévő vita-
minanyagok nem tűnnek el, hanem ezzel is 
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értékes tápanyagokhoz juttatjuk a szervezetüket. Nem 
csak speciális eszközökkel lehet párolni az ételeket, hasz-
nálhatunk gőzölgő víz fölött bármilyen szűrőt, ami nem 
érintkezik a vízzel. 

A homoktövis nagy C-vitamin tartalma miatt kiváló téli, 
megelőző „orvosság”. Segíti a immunrendszerünk erősí-
tését és erős gyulladáscsökkentő hatással bír. A gyerme-
kek már kiskortól fogyasztják tea formájában vagy szi-
rupként, lekvárként a gyümölcsét feldolgozva.

18 hónapos kor felett már a gyerkőc étrendjét kibővít-
hetjük a mézes dolgokkal is. Ajánlott mézet fogyasztani 
hetente több alkalommal (mézes kenyér, méz magában), 
mert a mézben található antioxidánsok védik a szabad 
gyököktől a szervezetet, és jó ellenszere a megfázásnak 
és a hurutus felső légúti elváltozásoknak.

A gyermek fogyasszon heti minél több alkalommal C vitamint tartalmazó ételeket, például cit-
rusféléket, mert tele vannak gyulladáscsökkentő antioxidánsokkal, így segítve a test természe-
tes védekezőrendszerét. Fogyaszthatjuk önmagában, facsarva vagy esetleg az elkészített étel  
részeként is.

DR BENNY ELEFÁNT FORMÁJÚ 
ELEKTROMOS ORRSZÍVÓ
Hatékony és teljesen biztonságos, bababarát. Könnyű, formatervezett, 
egyszerűen kezelhető, kockázatmentes, nem okoz fájdalmat vagy kelle-
metlenséget. A szipka és a szívócső könnyen tisztítható, fertőtleníthető. 
Korszerű Li-ion akkumulátorral kb. 180 percig használható 1 feltöltéssel. 
Tartozékok: flexibilis szipka, szívócső, praktikus textilzsák a tároláshoz, 
USB töltőkábel, használati utasítás, orrspray, tisztítókefe.

HIGIÉNIA

MÁR VILÁGÍTÓS, LED-
ES VÁLTOZATBAN IS 

KAPHATÓ 19.990 FT-ÉRT!

AJÁNLOTT 
FOGY. ÁR:

14.990 Ft



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

MAGAZIN ÁR:
1.160 Ft

LANSINOH EFB NEDVES TÖRLŐ-
KENDŐ ALOE VERA-VAL 72 DB

AQUELLA FASHION BABY 
BIZTONSÁGI FÜLTISZTÍTÓ 60 DB
A pamut fültisztítót babák szá-
mára tervezték. Fül, szem és orr 
tisztítására alkalmas, rugalmas, 
tartós és praktikus. Egységár: 
4,08 Ft/darab

NYUGTATÓ ALOE VERA-VAL, KA-
MILLÁVAL ÉS KÖRÖMVIRÁGGAL

Gyengéden tisztítja és selymesen 
puhává varázsolja a baba bőrét. 
Alkoholmentes és nem tartalmaz 
mesterséges illat és színezőanyagot. 
Igazoltan organikus összetevőket 
tartalmaz. Biológiailag 100%-ban le-
bomlik. Egységár: 16,1 Ft/darab

MALTEX ZENÉLŐ 
BILI ZSIRÁFOS

MAGAZIN ÁR:
1.190 Ft

AQUELLA KIDS 
NEDVES WCPAPÍR 
60 DB

MAGAZIN ÁR:
264 Ft

Ergonomikus kialakítású bili, aminek ha 
az alja nedvességgel érintkezik, kedves 
dallamot kezd játszani.

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:
245 Ft

Egy egészséges gyermek átlago-
san évi 6 alkalommal náthás. A 
náthás gyermeknél reggel felke-
léskor, délutáni alvás (ha van) 
és az esti lefekvés előtt érdemes 
leszívni a váladékot, valamint 
napközben szükség szerint. 
Csecsemőknél akár minden ete-
tés-szoptatás előtt el lehet vé-
gezni ezt a műveletet. 

A nátha általában színtelen, 
nagy mennyiségű orrváladéko-
zással indul, majd a gyógyulás 
során egyre jobban besűrűsö-
dik, és egyre nehezebb eltávo-
lítani. Ilyenkor érdemes fellazí-
tani sóoldattal vagy orrsprayvel 
az orrszívás előtt. 

- nedves WCpapír
- higiénikus
- könnyen használható
- öntapadóval visszazárható
 Egységár: 4,4 Ft/darab
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BABYONO FÜRDŐJÁTÉKTARTÓ 
TÉRDELŐ PÁRNÁVAL

MALTEX LEENGEDHETŐ KÁD 
HELLO KITTY

MALTEX PELENKÁZÓLAP

MALTEX KÁDÁLLVÁNY  
HELLO KITTY

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

MAGAZIN ÁR:
3.290 Ft

- 100 cm-es leengedhető 
  babakád
- ergonómikus 
  kialakítású

- többfunkciós játéktartó
- méretei: 21 cm x 21 cm x 14 cm
- tapadókoronggal rögzíthető

MOST EGYÜTT:
2.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
5.490 Ft

- 50x70 cm-es kemény 
  pelenkázólap
- kedves Hello Kitty 
  mintával

MAGAZIN ÁR:
8.990 Ft

- Maltex Hello Kitty 
  kádakkal kompatibilis+



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

MALTEX LEENGEDHETŐ KÁD 
HELLO KITTY
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Amikor előbukkan az első fogacs-
ka (négy-öt hónapos kortól akár 
12 hónapos korig is kitolódhat), 
akkor indul a fogtisztítás. Erre 
az egyik legalkalmasabb eszköz a 
szülő ujjára húzható kis szilikon 
fogkefe. De szuper kis sörtés, mini 
fogkefék is kaphatóak, ha valaki 
ezt szeretné választani. Itt a szü-
lőnek nagy felelőssége van abban, 
hogy ha lehet, fogmosás után egy-
általán ne, de napközben is mi-
nél kevesebb cukros italt kapjon 
a gyerek cumisüvegből, mert az 
apró tejfogak csúnyán elrohadhat-
nak ettől.

Szerencsére léteznek olyan szet-
tek, amiben található fogkefe 
alakú rágóka is, ami azért ügyes 
dolog, mert a baba hamarabb ta-
lálkozik a fogkefe formájával, így 
nem éli meg traumának az egyéb-
ként is nyűgös fogzási időszakban 
egy új eszköz használatát.

A következő lépés a kifejezetten 
gyerekek számára készült kis 
fejű fogkefék használata, amikből 
akár elemes, forgófejes változat is 
kapható, ami, ha magunk is ilyet 
használunk, kifejezetten kézre  
álló lesz.

A nagyobb, már önállóan fogmo-
só gyerkőcöket egy idő után ne-
héz rávenni a fogmosásra, ennek a 

problémának a megoldásában so-
kat segíthet, ha kedvelt mesefigu-
rával díszített fogkefét használunk 
jó ízű fogkrémmel kombinálva.

Az is előfordul, hogy a gyerek 
túl hamar elkészül a fogmosá-
si művelettel, ebben egy kis ho-
mokóra vagy egy kb. 2 percig 
villogó, világítós fogkefe nyújthat 
segítséget a szülőnek, hogy be-
tartassa a csemetével az ajánlott  
fogmosási időt.

PLUSZ 1 TUTI TIPP!

A gyönyörű, kis ápolt fogacskák 
gyakran esnek áldozatául a ját-
szótéri, önfeledt hancúrozásnak, 
és egyéb kisebb-nagyobb arcot 
is érintő baleseteknek. Figyelem: 
A KIESETT TEJFOGAK MENT-
HETŐEK! Törekedj arra, hogy 
mihamarabb megtaláld a kipoty-
tyant fogat, és amilyen gyorsan 
csak tudod, tedd nedves, nyálas 
környezetbe (legjobb, ha a nyelv 
alá helyezed), és irány a fogorvos.

A frissen kiesett fogakat sok eset-
ben vissza lehet helyezni a helyük-
re, és ez a gyors beavatkozásnak 
köszönhetően, az esztétikai szere-
pén túl a fogtávolságok megtar-
tása miatt fontos, és így a csont-
fogak szépen a helyükre tudnak 
majd kinőni.

FOGÁPOLÁSI TANÁCSOK
AZ ELSŐ FOGACSKA FELBUKKANÁSA ELŐTT ARRA ÉRDEMES ÜGYELNI, HOGY A 
CUMIVAL A SZÁJBA BEJUTÓ BAKTÉRIUMOK NE OKOZZANAK SZÁJPENÉSZT. EZT 
MEGFELELŐ STERILIZÁLÁSSAL KÖNNYEDÉN EL LEHET KERÜLNI. 

HIGIÉNIA



A szájápolás már az első fogacskák kibújása előtt megkezdődik. A MAM Oral Care Rabbit 
– szájápoló nyuszija különleges mikroszálas rostjaival óvatosan tisztítja a baba szájüregét és 
eltávolítja a baktériumokat.

Amikor a baba fogai elkezdenek kibújni, a MAM masszázsfogkeféje kellemesen masszírozza a 
túlérzékeny ínyt. Az első fogacskák megjelenésétől kezdve a MAM Training Brush segít megtanulni 
a helyes fogmosó mozdulatokat. A MAM First Brush a baba első igazi fogkeféje, egyszerre játék, 
de az életre szóló fogápolási szokások ebben az életkorban rögzülnek.

Ha többet szeretne tudni a MAM szájápolást támogató eszközeiről és a szájápolás fontosságáról, 
látogassa meg honlapunkat!

MAM SZÁJÁPOLÁS 

Nem lehet elég korán kezdeni!

Nézzétek csak,
meg tudom 
egyedül mosni 
a fogacskáimat!

Mindenre jól felkészültünk MAM szájápoló készletünk a legelső napoktól kezdve

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 

Oral Care Rabbit Training Brush First BrushMassaging Brush

0+
hónap

3+
hónap

6+
hónap

6+
hónap

MAM Fogmosás 148.5x210mm.indd   1 15/02/16   18:29



MAGAZIN ÁR:
2.990 Ft

MALTEX GURULÓS  
JÁTÉKTÁROLÓ DOBOZ
Praktikus játéktároló a gyermekszobába, 
mely elrejti a fedelével a játékokat. 

Mérete: 
580 x 370 x 310 mm



CAM SONNOLENTO ELEKTROMOS HINTA

MAGAZIN ÁR:
26.990 Ft

- 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 vagy hálózatról működtethető 
 (a csomag az adaptert nem tartalmazza!)
- levehető, mosható huzat

TAF TOYS JÁTSZÓSZŐNYEG 4 ÉVSZAK
- 100x100 cm méretű
- a felhajtott oldalak kuckót varázsolnak, 
  míg a sík szőnyeg nagy játszófelületet 
  biztosít
- babatükör, csörgőlabda, rágóka

MAGAZIN ÁR:
8.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

Cikkszám: 11185
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

TAF TOYS JÁTSZÓSZŐNYEG JÁTÉKHÍDDAL 
ÉS PÁRNÁVAL TUMMY TIME

TAF TOYS LONG-EARS 
DOG HOSSZÚFÜLŰ KUTYA

MAGAZIN ÁR:
16.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

- 3 db kétoldalas (kontrasztos és színes) szárnyacska
- a zene, a mozgás és a fények kombinációja 
  megnyugtatja a babát
- 8 átdolgozott klasszikus dallam
- egymástól függetlenül ki/be kapcsolható színes 
  fényjáték, zene és forgó mozgás
- szabályozható hangerő
- elemmel működik

Cikkszám: 11615

- kerek, extra vastag játszószőnyeg
- a függő játékok puha anyagból készültek
- Tummy-time párna, ami a hason fekvő 
  baba felsőtestét megtámasztja, hogy 
  szemlélődhessen a fejét felemelve
- egyedi csíptető a szőnyegen 
  és a játékhídon
- babatükör, forgó labda, 
  harangozó pálma formájú játék, 
  amelyek felcsíptethetőek
- cikkszám: 11645

TAF TOYS ZENÉLŐ-FORGÓ 
DEVELOPMENTAL MOBILE

MAGAZIN ÁR:
9.990 Ft

- puha, színes harangozó játékfigura
- különböző felületekkel, csörgővel és rágókával
- vidáman és játékosan fejleszt

JÁTÉK



BADABULLE JÁRÓKABETÉT 
ÉS FÉSZEK
Cikkszám: B054000
Mérete 100x100 cm játszósző-
nyegként vagy járókabetétként, 
50x70 cm fészekként felhajtva.
AJÁNLOTT FOGY. ÁR: 19.990 Ft

MÓKA ÉS KACAGÁS

A BADABULLE TERMÉKEKET  
KERESD A BABABOLTOKBAN!

BADABULLE ZOKNI
Cikkszám: B033012
2 készségfejlesztő zokni, amivel 
tudnak a babák játszani.
AJÁNLOTT FOGY. ÁR: 2.990 Ft

BADABULLE
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Egy kézzel 3 helyzetbe állítható tálcája és ötpontos biztonsági öve van. Az 
Anina Pappi etetőszék háttámlája több fokozatba dönthető, és mosható 
tálca- és ülésbetéttel rendelkezik. Több pozícióba állítható az etetőszék 

magassága. Összecsukott helyzetben állítva egyszerűen tárolható.

ANINA PAPPI ETETŐSZÉK
A BABÁK LEGÚJABB KEDVENCE

AJÁNLOTT 
FOGY. ÁR:

24.990 Ft

40

MIRE FIGYELJ ODA, AMIKOR ETETŐSZÉKET VÁSÁROLSZ?
Olyan etetőszéket válassz, ami stabil, és vastagon párnázott az ülése. Ne legyenek kiálló részei, érdes 
szélei, amik megsebezhetik a babát. Fontos, hogy könnyű legyen tisztítani, ezért érdemes műanyag PVC 
borítású típusokat választani, amiket egyszerűen le lehet törölni. Jó, ha leszerelhető a tálcája, mert ezzel 
sokkal könnyebb dolgod lesz etetéskor, amikor behelyezed a gyereked. Fontos, hogy ellenőrizd a bizton-
sági öveit az etetőszéknek, hogy megfelelően tartanak-e. Minél több funkciója állítható egy etetőszéknek, 
annál könnyebben tudod a Te és a babád igényeihez állítani, ezzel is megkönnyítve a dolgodat. 

VÁSÁR



YO! SAPKA TÖBB 
TÍPUSBAN

MAGAZIN ÁR:
990 Ft

- kellemes tapintású, 
  kényelmes 
  anyagból készült
- több színben és 
  méretben kapható

MARKO HABSZIVACS FALI 
DEKOR

MAGAZIN ÁR:
1.290 Ft

MAGAZIN ÁR:
14.990 Ft

FILLIKID UTAZÓJÁRÓKA
- táska méretűre összecsukható
- vidám színes huzat
- aprólyukú oldalháló
- színes, párnázott betéttel
- 90x100 cm-es
- 4 db kapaszkodóval

Cikkszám: 4007-08

MOST EGYÜTT:
4.990 Ft

- BPA-mentes anyagból
- kényelmes, ergonomikus kialakítású
- könnyen össze- és szétszerelhető

BABYONO PUMPÁS KÉZI MELLSZÍVÓ 
DIGITÁLIS FLEXIBILIS LÁZMÉRŐVEL

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

Cikkszám: 
048+118

+

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



42

Felelős szerkesztő:  
Randrianantoandro Dorothy
E-mail: hirdetes@matti.hu

Nyomdai előállítás: Oláh Nyomda Kft.
1211 Budapest, Központi út 69-71.
Reklámtervezés: Hubicska Zsolt

Fotók: BigstockPhoto, Matti Kft., Babaker Kft.

IMPRESSZUM

Kiadó: Matti Kft. és Partnerei
2040 Budaörs, Gyár utca 2.

06/23 887-410
Ügyvezető: Viszokai János

Az újságban szereplő árak 2016. szeptember 1. és október 31. 
között érvényesek, forintban értendők, és mindennemű adót 
magukban foglalnak. A termékek dekoráció nélkül kerülnek 

árusításra. 

A termékek műszakilag,  illetve külsőleg eltérhetnek a fotón 
látottaktól, az esetleges helyesírási, illetve nyomdahibákért 

nem tudunk felelősséget vállalni. 

Kérjük vedd figyelembe, hogy állandó árukészletünkkel ellen-
tétben 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 KIDDYLOO 
LÉPCSŐS WC SZŰKÍTŐ
Megnyugtató kialakítás és forma a gyermek számára. 
- a puha külső kellemes érzetet biztosít a bőrnek 
- ergonómikus fogantyú 
- két fokozatban állítható csúszásmentes fellépő 
- a WC magasságához állítható lábrész 
- csúszásmentes talpak 
- kis méretre és könnyen összecsukható

MAGAZIN ÁR:
6.490 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

INDOWOODS LOLA AJTÓRÁCS

14 CM BŐVÍTMÉNY:

2.990 Ft
7 CM BŐVÍTMÉNY:

1.490 Ft

- könnyű zárhatóság 
- akár 138,5 cm-esre is bővíthető 
- elérhető bővítmények: 7 cm, 14 cm, 28 cm 
- változtatható nyitási irány 
- mindkét irányból nyitásgátlóval ellátva

MAGAZIN ÁR:
11.990 Ft

BŐVÍTMÉNYEK ÁRAI: 

28 CM BŐVÍTMÉNY:

5.990 Ft

YO MINTÁS PAMUT 
HARISNYA 
- 80% pamut 15% poliamid 
  5% elasztán alapanyag
- kényelmes derékrész
- több színben és mintával

MAGAZIN ÁR:
790 Ft

VÁSÁR




