
BOLTUNK
Boldog Anyák és Apák napját kíván Boltunk csapata!

2017. május-június Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

GONDOSKODUNK

A BABÁDRÓL



TULAJDONSÁGOK:

- központi fékrendszer
- bolygósítható első kerék
- állítható magasságú tolókar
- a hordozó és a sportrész két irányból  
  helyezhető fel a vázra
- a mózeskosár kb. 6 hónapos korig ajánlott
- a sportrész háttámlája több fokozatban állítható
- a háttámla döntésével egyidejű lábtámasz  
  emelkedés, a megfelelő testhelyzet érdekében
- nagy méretű bevásárló háló
- huzata könnyen tisztítható
- a rugóval változtatható a felfüggesztés keménysége  

TARTOZÉKOK: mózeskosár, hordozó ki-
vehető fejszűkítő betéttel, lábzsák, esővé-
dő, kismama táska  

MAGAZIN ÁR:
189.990 Ft

A gépkocsi 
biztonsági övével 

egyszerűen
beköthető.

Külön 
megvásárolható 
bekötőszettel az 

autó hátsó 
ülésére 

köthető be.

A sportrész 
5 pontos 

biztonsági övvel 
van felszerelve.

Lapra csukható, 3 
kerekű babakocsi.



TULAJDONSÁGOK:

- központi fékrendszer
- bolygósítható első kerék
- állítható magasságú tolókar
- a hordozó és a sportrész két irányból  
  helyezhető fel a vázra
- a mózeskosár kb. 6 hónapos korig ajánlott
- a sportrész háttámlája több fokozatban állítható
- a háttámla döntésével egyidejű lábtámasz  
  emelkedés, a megfelelő testhelyzet érdekében
- nagy méretű bevásárló háló
- huzata könnyen tisztítható
- a rugóval változtatható a felfüggesztés keménysége  

BOLDOG ANYÁK ÉS APÁK NAPJÁT KÍVÁNUNK!

KEDVES OLVASÓ!

RÖVID ÍZELÍTŐ  
AKTUÁLIS

MAGAZINUNKBÓL:

10. KIS LAKÁSOKRA
IS GONDOLTUNK

6. APÁK NAPI
AJÁNDÉKÖTLETEK

14. KÉSZÜLJÜNK
FEL A NYARALÁSRA

28. BARÁTOD A 
BIMBÓVÉDŐ

32. EGÉSZSÉGES
BABAPÜRÉK

Anyának lenni nem könnyű. Bár tényleg igaz, hogy az anya-
ság az élet legszebb feladata, azért ha őszinték akarunk len-
ni, akkor néha mi magunk is el szoktuk ezt felejteni rövid 
időre. 

Amikor nyűgös vagy hisztis a gyerek, amikor egy egyszerű 
reggeli felöltözés is órákat vesz igénybe, amikor mindenért 
könyörögni kell, bizony nem a legszebb szó jut eszünkbe. 
De aztán mindig jön egy huncut mosoly, egy cuki gödröcs-
ke az arcon, egy kósza hajtincs alvás közben, ami azonnal 
eszünkbe juttatja, hogy milyen szerencsések is vagyunk mi 
anyukák.  

Semmihez nem hasonlítható az a köztünk és a gyerekeink 
között lévő szoros, megbonthatatlan kapcsolat, amit tény-
leg csak azok érthetnek meg, akik maguk is szülővé váltak. 
Mert ez a kapcsolat bizony nem csak az anyukák és a babák 
között alakul ki, hanem az apukák és a gyerekek között is. 

Ezért bár tudjuk, hogy május az anyukák és a gyerekek 
hónapja, mi mégis ebben a magazinban az apák napját sze-
retnénk előtérbe helyezni. Mert róluk sem szabad és lehet 
elfeledkezni. Mert nélkülük mi magunk sem válthattunk 
volna anyává, mert nélkülük a gyerekeink sem lennének 
azok, akik. Köszönjük Apukák, hogy vagytok nekünk. Hogy 
általatok megtapasztalhattuk az anyaság semmihez sem 
fogható, varázslatos érzését!



OTTHON4

ANGELCARE BÉBIŐR AC420

BABY CONTROL BC-200 
LÉGZÉSFIGYELŐ

MAGAZIN ÁR:
17.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
17.990 Ft

CLEVAMAMA 
MATRACVÉDŐ 
LEPEDŐK

MAGAZIN ÁR:
3.390 Ft

40*90 CM

A felső réteg 100% pamut, az 
alsó réteg víztaszító poliuretán. 
Egyszerű, praktikus és diszk-
rét módja a foltok, és a mat-
rac átázása elleni védelmének, 
egymagában fedőlepedőként 
használható. 

Átlélegző tulajdonsága miatt 
kókuszmatrachoz is kiváló! Gu-
mis része muszlin jellegű, ezért 
nagyon gyorsan szárad. Mosó-
gépben mosható és szárítógép-
be tehető.

- 864 MHz
- hangra bekapcsoló hangtovábbítás
- 8 csatorna
- éjszakai fény
- állítható mikrofon-érzékenység 
- alacsony elemfeszültség jelző
- elemes és hálózatos üzemmód 
- színes LCD kijelző
- gyerekszoba-hőmérséklet kijelző
- hangszintet jelző ikon
- beépített övcsipesz
- ideiglenes némító funkció

- digitális mozgásintenzitás kijelzés
- eseménymemória
- digitálisan állítható 
  érzékenységi küszöbszint
- dupla biztonsági sziréna
- elemfeszültség figyelés

A csomag tartalma: BC-103 digi-
tális vezérlőegység kijelzővel, BC-
101 érzékelőlap, kezelési utasítás,  
garanciajegy, 2 db ceruzaelem

Ehhez adunk egy nagyméretű érzékelőlapot, ami kisebb méretű kiságyakban 
megfelelő érzékelési biztonságot nyújt. 

Az érzékelőlap nagyfokú oldal-
irányú érzékenysége miatt a 
tényleges lapméretnél lénye-
gesen nagyobb felületet képes 
megfigyelni a készülék. Később, 
ha mégis szükség lenne rá, akár 
plusz két lappal bővíthető.



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. május 1-től június 30-ig érvényesek.

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

CEBA PELENKÁZÓ LAP 
MEREV 2 OLDALÚ 50X70 CM
PVC bevonatú, könnyen 
tisztán tartható. 60x120-
as kiságyon keresztbe 
téve használható.

MAGAZIN ÁR:
3.490 Ft

MAGAZIN ÁR:
3.490 Ft

70*140 CM60*120 CM

MAXIMÁLIS HIGIÉNIA 
ÉS VÉDELEM!



AKTUÁLIS6

APÁK NAPI 

Bár az Apák napja nálunk 
még nem igazán számít 
ismert és elismert ünnepnek, 
mi mégis arra bíztatnánk 
minden családot, hogy 
bátran ünnepelje meg 
ezen napon apát is, nem 
csak májusban anyát és a 
gyerekeket. 

Az Apák napját 
Magyarországon június 3. 
vasárnapján tartják, így akár 
az élményt összeköthetjük 
egy igazi kirándulós, apa 
kedvenc helyeire ellátogatós 
nyári kalandozással is. De ha 
esetleg ez nem megoldható, 
íme néhány ötlet, hogy 
szerintünk mivel érdemes 
meglepni apát ezen a 
különleges napon. 

KISBABÁKTÓL: 

Tappancsnyomok
Az interneten már rengeteg 
ötletet lehet találni 
tappancsnyomokkal díszített 
emléktárgyak készítésére, 
így mi most általánosan 
szeretnénk ötleteket adni, 
hogy aztán mindenki a saját 
ízlésének megfelelőre alakítsa 
az ajándékot. 

A tappancsnyomok 
készítésének legfontosabb 
lépése, hogy szerezzünk be 
bababarát festéket, majd 
ebbe mártsuk bele a kicsi 
kezét vagy esetleg a lábát. 
Ezután nyomjuk rá a kis 
végtagot egy üres vászonra 
vagy papírra, és máris kész a 
soha vissza nem térő emlék 
apának. 

Írhatunk mellé egy kedves 
gondolatot vagy verset, de 
egy egyszerű: „Apa, nagyon 
szeretlek!” felirat is garantált 
sikert fog aratni. 

ajándékötletek



WOMAR HORDOZÓKENDŐ

MAGAZIN ÁR:
9.490 Ft

Modern és divatos kialakítás. Antibakteriális, Öko-Tex 
Standard 100 és Hygienic Certificate-tel rendelkezik. 
Többféleképpen is megkötheted. Az átlóskereszt kötés 
biztosítja a rugalmasságát az anyagnak. Anyaga: 100% pa-
mut, 13 kg-ig használható. A kendő hossza 2 méter.

3 hónapos kortól 24 hónapos korig használható, 13 kg-ig 
használható. A baba be- és kifelé is nézhet. Belseje 100% 
pamut, a külseje 100% poliészter, bélése: poliészter szál.

WOMAR KENGURU N13

MAGAZIN ÁR:
6.990 Ft

TESTVÉREKTŐL: 

Feliratos képek
Válasszunk egy annyi fényképhelyet tartalmazó 
képkeretet, ahány gyermekünk van, és készítsünk bele 
vidám, feliratos képeket. A legjobb, ha minden gyerkőc 
egyszerűen, otthon kartonra írja apának az üzenetét, és 
azzal együtt fényképezzük le őket. 

Majd a képeket betéve, apának igazán vidám és örömteli 
pillanatokat okozhatunk. De akár választhatunk egy 
2-3-4 szavas mondatot, melynek mindegyik szavát egy-
egy gyerek írja rá a saját kartonjára. Ilyenek lehetnek: 
„Világ legjobb apukája” vagy „Nagyon szeretünk Téged!”

KISFIÚKTÓL: 

Közösen felépített élmények
Semmi sem olyan fontos egy apa-fiú kapcsolatban, 
mint a közös élmények gyűjtése. Készítsünk olyan 
ajándékot, ami segít ebben. Vásároljunk nagyobb 
méretű építőelemeket - akár a kiskorból megmaradt 
Duplo is teljesen megfelelő ennek - és mindegyik 
összeépíthető elemre egy-egy közös kalandot írjunk rá. 

Például: közös mozizás, horgászás, kirándulás, focizás, 
bowlingozás stb. Csak a képzelet szabhat határt a 
gyerekek ötleteinek arról, hogy mit szeretnének apával 
közösen csinálni. A feliratos építőelemeket tegyük bele 
egy befőttesüvegbe, majd zárjuk le, és tegyünk rá egy 
helyes címkét: Közösen felépített emlékeink. Higyjétek 
el, nagyon jó kaland lesz az üvegben lévő összes 
programot megvalósítani és felépíteni apával közösen. 

KISLÁNYOKTÓL:

Kedvencek egy kis csavarral
A lányos anyukák, ha nem találtak a fenti ötletek közül 
olyat, ami elnyerte a tetszésüket, bátran hagyatkozzanak 
a régi mondásra: „Egy férfi szívéhez a gyomrán át 
vezet az út.” Készítsük el közösen apa kedvenc fogásait 
ügyelve arra, hogy mindenbe csempésszünk egy 
kis ünnepi jelleget. A szalvétára írjon vagy rajzoljon 
üzenetet a kicsit, amíg készül az étel. A sütemények 
tetejére mehet egyedi, apának szóló dekoráció, de akár 
szív alakúra is süthetjük azokat. A lényeg, hogy minden 
ajándék szívből készüljön, és apa ízlésére legyen szabva. 
Nem számít, ha a rajz, az étel vagy a fénykép nem 
tökéletes, biztos, hogy így is nagy örömet fog okozni.

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. május 1-től június 30-ig érvényesek.



3 részes ágyneműgarnitúra, mely magában foglalja a 
fejvédőt, a paplan- és párnahuzatot.

- paplan+párna huzat: 100% pamut,
- fejvédő: huzat: 100% pamut, 
- töltet: 100% poliészter
- paplan huzat: 100x135cm
- párna huzat: 40x60cm
- fejvédő mérete: kb. 200cm

EHHEZ A GARNITÚRÁHOZ KÜLÖN LEHET VÁSÁROL-
NI ÁGYNEMŰBETÉTET, AMELY TARTALMAZZA A 

TAKARÓT ÉS A PÁRNÁT.

OTTHON8

ANGELCARE BÉBIŐR AC620

CEBA PELENKÁZÓ LAP 
PUHA 2 OLDALÚ 50*70 CM

CEBA HÍMZETT ÁGYNEMŰ 
HUZAT RÁCSVÉDŐVEL 

MAGAZIN ÁR:
9.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
15.990 Ft

- hangra bekapcsoló hangtovábbítás
- 3 csatorna 
- éjszakai fény
- alacsony elemfeszültség jelző
- elemes és hálózatos üzemmód
- hangszintet jelző ikon
- hatótávolságon kívüli figyelmeztetés
- beépített övcsipesz
- a szülői egység tölthető akkumulátorral rendelkezik
- automatikus hang be-, és kikapcsolás

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. május 1-től június 30-ig érvényesek.

- PVC bevonatú, könnyen tisztán tartható
- pelenkázószekrényekhez ajánlott

MAGAZIN ÁR:
3.690 Ft



A nyugalom jár Önnek!

légzésfigyelők

AC701

AC420

A teljes nyugalom 
csak egy érintés 

Kristálytiszta  

hangátvitel

AC601

AC300

AC1100

A család teljes 

nyugalmáért

A biztonságos 

alvásért

Kompromisszumok 

nélküli, kamerás 

légzésfigyelő

Nem orvostechnikai eszköz, nem alkalmas a sids megelőzésére, használat 
előtt kérjük, olvassa el a használati útmutatót.

snuza
mobil 

légzésfigyelő

deluxe

pelenka- 

tároló

szívhang

hallgató

A szagmentes 

pelenkatárolás

Doppleres magzati 

szívhanghallgató

Fürde
tés

máskép
p

Puha 
Tapintás

Az ANGELCARE 

készülékeket több 

mint 25 hazai 

kórház ajánlja. 

classic

Használja ki INGYENES
újraélesztő  

tanfolyamunkat!



A kis lakás, lakóhely nem zárja ki a boldog baba-
várás és babázás élményét. Néhány dolgot érde-
mes átgondolni annak érdekében, hogy mind a 
babának, mind nekünk, szülőknek örömöt okoz-
zanak az együtt töltött pillanatok. A kis lakás 
még nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem lesz 
a gyermekünknek külön szobája, de ha közös 
szobába kerül a pici a szülőkkel az is teljesen 
normális. Sőt!

Külön szoba esetén – mivel minden bizonnyal 
kis helységről beszélünk – semmiképp se zsú-
foljuk tele a teret mindenféle bútorral. A pelen-
kázó komódot felejtsük el, használjunk inkább 
kiságyra tehető, merevített hátú pelenkázólapot. 
Viszont bátran vehetünk – amennyiben elfér a 
kicsi szobába – keskeny szekrényeket, melyek 
felfelé foglalnak több helyet. Ha ezek bármelyi-
kén van nyitott rész, akkor abban vagy meg-
felelő magasság esetén, a tetején tárolhatjuk a 
pelenkázáshoz szükséges kellékeket. A zárt ré-
szekben pedig a gyermek ruháit. Mindenképpen 
érdemes vásárolni néhány falipolcot, ezek szin-
tén nem vesznek el a térből.

Az ágyat próbáljuk hosszabb távra választani, 
vagyis inkább a nagyobb, 70x140-es fekvőfelü-
letű, heverővé alakítható ágyat vegyük, mert – 
években mérve – nagyjából háromszor annyi 
ideig használható, körülbelül 6 éves korig. Hasz-
nos lehet egy ágyneműtartó az ágy alá, mert ez 

nem foglal külön helyet, viszont rengeteg holmi 
belefér.

A bútordarabok elhelyezésénél, sőt már eleve a 
szoba tervezésénél mindenképpen vegyük figye-
lembe a nyílászárókat és a fűtőtestet. Ablak alá, 
fűtőtest elé közvetlenül nem javasoljuk semmi-
lyen bútordarab elhelyezését. Valamint az ágyat 
ne tegyük külső falra! Érdemes fali- vagy éjjeli 
lámpát beszerezni, olyat, aminek fénye nem za-
varja a kicsit, viszont egy éjszakai pelenkázáshoz 
elegendő világítás lehet. A szoba festésénél hasz-
náljunk világos, meleg színeket, melyek tágítják 
a teret.

Abban az esetben, ha még inkább köti kezünket 
a kicsi helység, praktikus lehet egy bölcső vagy 
egy szülői ágy mellé tolható félágy (babaöböl) 
beszerzése. Ezek a darabok ugyan nem hasz-
nálhatóak hosszútávon, viszont az első, nagyjá-
ból fél évet rendkívüli módon megkönnyíthetik. 
Nemcsak mert kevés helyet foglalnak, de pl. a 
félágy esetén a gyermek tulajdonképpen a szü-
lőkkel alszik együtt, ami leegyszerűsítheti az éj-
szakai etetést, a felriadó, felébredő gyermek visz-
szaaltatását. Remélem sikerült néhány hasznos 
tippet adnom, vagy megerősíteni olyan dolgokat, 
melyekről eddig is úgy gondoltad, hogy így sze-
retnéd csinálni.

Sas Károly, szakértő
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Kis lakásban élőkre is gondoltunk

OTTHON



AMAL PATRYK ÁGY

MAGAZIN ÁR:
26.990 Ft

- 70x140 cm
- heverővé alakítható
- bükk fából
- bükk színben
- három kivehető pálcával

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

INDOWOODS LOLA AJTÓRÁCS

MAGAZIN ÁR:
11.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. május 1-től június 30-ig érvényesek.

7 CM BŐVÍTMÉNY:

1.490 Ft
14 CM BŐVÍTMÉNY:

2.990 Ft



VÁSÁR
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. május 1-től június 30-ig érvényesek.
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FILLIKID PÖTTYÖS NAPERNYŐ

FILLIKID TÁSKA AKASZTÓ 
KAMPÓ BABAKOCSIRA 
DUPLA

MAGAZIN ÁR:
3.290 Ft

MAGAZIN ÁR:
990 Ft

- 3 ponton állítható dőlésszög
- megszűri az ultraibolya sugárzást 
  (UV 50+)
- hengervázas babakocsikhoz 
  ajánljuk
- 70 cm átmérőjű ernyő

MAGAZIN ÁR:
3.690 Ft

- 3 ponton állítható dőlésszög
- UV 50+ szűrés
- hengervázas babakocsikhoz ajánljuk
- 70 cm átmérőjű ernyő

SZERETETTEL 
AJÁNLJUK NEKED

FILLIKID NAPERNYŐ

4 cm vastag, 
háromba hajtható 
szivacsmatrac. 
Mérete: 60 x 120 
x 4 cm. A huzat 
lezipzározható. 
100% pamut, 
40 °C fokon 
mosható.

MAGAZIN ÁR:
4.990 Ft

FILLIKID MATRAC UTAZÓ-
ÁGYBA FEHÉR ZSIRÁFOS

- univerzális akasztó
- egy darabos kiszerelés
- majdnem minden 
  babakocsihoz használható



BADABULLE JÁTÉK AUTÓBA

MAGAZIN ÁR:
6.690 Ft

Az ablakra tapadókoronggal könnyen feltehe-
tő színes készségfejlesztő játék, ami hosszú 
időre lefoglalja a babát. A rajta lévő színes 
anyagú játékoknak és rágókának köszönhető-
en élvezetessé válik az utazás a baba számára 
is.

Cikkszám: B033010

A TOMMEE TIPPEE ULTRA 
CUMISÜVEGEK MÁR 

SZÍNES VÁLTOZATBAN IS!
Az Ultra cumisüveg 
extra széles cumi-
nyakának köszönhetően 
az anyamellre még inkább 
emlékeztető forma segíti 
a tökéletes és természetes 
illeszkedést. Szuper-
lágy, kiváló minőségű 
szilikonból készült cumi, 
amely gyengéden több 
irányba nyúlik és hajlik. 
Az egyedi kialakításnak 
köszönhetően a baba 

nyitott szája tökéletesen 
illeszkedik a cumira, hogy 
az gyakorlatilag egy biztos 
tömítést képez körülötte. 
Így csökkenthető a hasfájást 
okozó levegő nyelése, 
illetve a tejcsöpögés. Az 
innovatív, oldalra eltolt 
cuminak köszönhetően a 
tej egyenletesen folyik ki a 
cumisüvegből egészen az 
aljáig.

BADABULLE MEDENCE

THERMOBABY STEP FELLÉPŐ
Több színben kapható. 

MAGAZIN ÁR:
2.490 Ft

Felfújható fürdőkád, ami nyáron mini medencének is 
használható. Könnyen tárolható és szállítható. Vízle-
eresztő szeleppel van ellátva. Cikkszám: B019602

MAGAZIN ÁR:
6.690 Ft
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KÉSZÜLJÜNK FEL 
A NYARALÁSRA

A nyaralás előtt felmerülő kérdések a következők: hova, 
milyen tartalommal és mennyiért. A cél az, hogy haza-
jövetelkor a család minden tagja jó érzéssel gondoljon 
vissza az együtt töltött időre.

KÖLTSÉGKERET
Egy átlagos jövedelmű család esetében a család havi fi-
zetésénél nagyobb összeget nem érdemes a nyaralásra 
elkölteni, ugyanis hasonló megtakarítással kell megoldani 
a karácsonyt, az iskolakezdést stb. is. A nyaralási költ-
ségkeret megállapításánál kötelezően biztosítanunk kell 
egy 20%-os tartalékkeretet, amelyet csak itthon hazaérve 
szabad elkölteni. Nagyon veszélyes, ha a nyaralás utolsó 
estéjén elköltjük az összes – úgyis hazamegyünk holnap 
alapon - nálunk levő pénzt. Így a hazautazás alatt bekövet-

kező esetleges problémánál pénz nélkül 
marad a család,  ami nagyon nagy fele-
lőtlenség. Érdemes a nyaralás alatt napi 
költségkeretet is beállítani, nehogy vala-
ki túlköltekezzen már az első napokban. 
De kezdjük is a legelején. 

UTAZÁS
Kezdjünk az utazással: autóval vagy 
repülővel menjünk? A fapados légitár-
saságoknak köszönhetően lassan már 
majdnem mindenki élvezheti a repülés 
örömét. Azt szoktam javasolni, hogy 
500 km távolság felett gyerekekkel már 
nem érdemes autóval elutazni, inkább 
a repülőt válasszuk. De az is igaz, hogy 
az autó sok kényelmet tud adni, mert 
nem kell menetrendhez alkalmazkodni, 
nem kell bíbelődni a csomagok cipelé-
sével, nincs súlykorlát és két óránként 
meg tudunk állni pihenni. Akár autós 
akár repülős útra indulunk, készüljünk 
fel játékokkal. Legyen egy-két meglepe-
tés játék is nálunk, amit csak szükség 
esetén adunk oda, ez fel tudja csigázni 
a gyerekek érdeklődését. 

Amennyiben a repülőt választjuk, ak-
kor korán kell megkezdenünk a jegy-
vadászatot. Az alacsony árú jegyeket 
kereslet-kínálat alapján árazzák. Ez azt 
jelenti, hogy ha magas a kereslet, akkor 
az egekig megy a jegy ára. Gyakorlati 
tapasztalataim azt súgják, hogy kedd és 
szerda este olcsóbbak a jegyek. Lehe-
tőleg ne válasszuk a péntek, szombat 
vagy vasárnapi utazást, mert azokon a 
napokon a jegyek általában drágábbak. 
Figyeljünk oda, hogy milyen repülőtér-
re érkezik a kiválasztott járat. Könnyen 
megtörténhet, hogy a célállomástól 
messze száll le a gépünk, és nekünk kü-
lön busszal kell továbbutaznunk. 

Fapados utazás során minden légitársa-





ságnak más és más a szabálya. Ha több társasá-
got veszünk igénybe, a poggyászméret betartása 
külön figyelmet érdemel, ugyanis a repülőtéren 
szégyentelen összegeket kérnek el. A jegyek árá-
hoz adjuk hozzá az összes poggyász díját, és 
csak ezt a végösszeget hasonlítsuk össze más lé-
gitársaság ajánlatával. Csak a jegyek árai nagyon 
becsapósak.

Ne felejtsük el azt se, hogy el kell jutni a repü-
lőtérre is a csomagokkal. Ezt saját kocsival is 
megtehetjük úgy, ha az autót valamelyik repü-
lőtéri parkolónál hagyjuk, csak ezt a költséget 
is építsük be tervezéskor. A célállomáson meg 
kell oldani az összes utazást. Amennyiben hosz-
szabb utakat tervezünk a családdal, javaslom a 
gépkocsibérlést. Az autózáshoz ne felejtsük el 
frissíteni a GPS-t, és nem baj, ha van egy friss 
autóatlaszunk is.

UTAZÁS
Az interneten tudunk versenyképes szállást 
foglalni. A szállásfoglaló oldalak részletesen 
adnak tájékoztatást az árak tartalmáról, a le-
mondás lehetőségeiről, a foglalás menetéről és 

minden tudnivalóról. Fontos a szálláshelyek ér-
tékelését is elolvasni, és a pontokat figyelembe 
venni. Amennyiben kevesen értékeltek eddig 
egy szálláshelyet, akkor óvatosan kell bánni az 
pontokkal. A hozzád hasonló utazók érdek nél-
kül minősítették a szállásokat, a szállásadók a 
szolgáltatás nyújtásakor tisztában vannak azzal, 
hogy a legkisebb hiányosságot is le fogják írni a 
véleményükben. Az indulás előtti napokban még 
lehetőségünk van arra, hogy last minute olcsóbb 
szállást válasszunk ki sokszor lemondási díj nél-
kül. Alaposan tanulmányozzuk át a foglalási le-
hetőségeket.

Ha kisgyerekkel utazunk, akkor a szállásleírások-
ban külön figyelmet fordítsunk az olyan a mon-
datokra, mint „tökéletes nyugalmat biztosít”. Ez 
nem a ti helyetek, valószínűleg nem a gyerekes 
utasokra vannak felkészülve. Fontos szempont 
lehet  még, hogy a családi szoba fogalma milyen 
tartalommal bír. Pontosítsuk, hogy abban az 
árban a gyermek veletek alszik-e egy szobában 
vagy egy másik szobában, és a két szoba össze 
van-e nyitva. 

Befejezésképpen néhány kósza gondolat az 
utazás előkészítéséről, amelyet nagyon fontos 
szem előtt kell tartani. Előre ellenőrizzük le az 
útiokmányok érvényességét. Az utazás napján 
legalább fél évig legyenek érvényesek, mert más-
képp nem engednek be idegen országokba. Ha 
az EU-n kívülre utazunk, akkor időben gondol-
junk a szükséges oltásokra vagy a vízumigény-
lésre. Minden alkalommal, amikor EU-n kívülre 
utazunk, érdemes elvégezni az előzetes online 
regisztrációt a konzuli védelemhez. Egy nem 
várt „kinti kavalkád” esetén a konzuli szolgálat 
fel fog keresni, és segíteni fog a helyzet és a 
hazajutás biztonságos megoldásában. A célor-
szágok biztonsági helyzetéről a Külügyminiszté-
rium naprakészen tartja a tájékoztatását.

Jó készülődést kívánok!
Molnár Judit, pénzügyi tanácsadó

UTAZÁS16



MAGAZIN ÁR:
11.490 Ft

12.990 Ft

RED BULLET 
PINK ARROW 

Menjünk a szabadba!

Autós hasznosságok

GO BABY bébihordozó

MAGAZIN ÁR:
8.990 Ft

9.990 Ft

0-4 hó: szülővel szemben.
4-9 hó: szülőnek háttal.
Újszülöttkortól 9 kg testsúlyig.
Hátat kímélő ergonomikus hátrész.

FUEGOSAND

mindenütt,  ahol csak baba van

MAGAZIN ÁR:
8.690 Ft

9.990 Ft

3 éves kortól - 5 éves korig 
Az ülés és a kormány magassága 
több fokozatban állítható.
25 kg testsúlyig 

Chicco fémvázas futóbicikli 

Napvédő roló 2 db
gombnyomásra felgördülő

MAGAZIN ÁR:
4.290 Ft

4.990 Ft

1.   1 db ülésvédő tárolóval
2.   1 db ülésháttámlára tároló
3.   1 db első szélvédőre tükör  
4.   2 db napvédő fólia
5.   1 db matrica

Tároló autóba

2 

1 

3

4

5

Safari napárnyékoló
2 db

tárolótáskában

MAGAZIN ÁR:
1.490 Ft

1.990 Ft

Autós utazó szett

Akciós egységár:
     745 Ft/db

Akciós egységár: 
    2145 Ft/db

MAGAZIN ÁR:
4.190 Ft

4.990 Ft



DISNEY BELINE GYEREKÜLÉS DISNEY BEFIX GYEREKÜLÉS
- 15-36-ig használható
- állítható magasságú
  fejtámasz
- levehető háttámla
- levehető huzat

MAGAZIN ÁR:
11.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. május 1-től június 30-ig érvényesek.

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

MAGAZIN ÁR:
17.990 Ft

UTAZÁS18



MAGAZIN ÁR:
10.990 Ft

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

HAVI KEDVENCÜNK: 
BELTUPP KIEGÉSZÍTŐ 

BIZTONSÁGI ÖV

MOMERT CUMISÜVEG 
MELEGÍTŐ OTTHONI 
ÉS AUTÓS
A beállított hőmérsékletet órákig képes tartani, vízzel 
vagy víz nélkül is működtethető. 40°C szint: az étel hő-
mérsékletét az anyatej természetes hőfokán tartja. 70°C 
szint: 5 perc alatt etetési hőmérsékletre melegíti a tejet. 
Facsaró és etetőtál kiegészítők. Cikkszám: 1704

MAGAZIN ÁR:
7.990 Ft A BeltUpp kiegészítő 

biztonsági öv a 15-36 
kg-os kategóriájú ülések 
5 pontos övrendsze-
rének hiányát hivatott 
pótolni. A 15-36 kg-os 
kategóriában az ülések 
kevésbé dönthetőek, 
ezért gyakori, hogy a 
gyerekek alvás közben 
kidőlnek az ülésből. 
A BeltUpp öv ezt is segít 
megakadályozni, emel-
lett az utazási biztonsá-
got is növeli. A termék 
tesztelt, megfelel az ECE 
R44/04 európai bizton-
sági előírásnak.

3

Minőségi és
 kedvező árú 

termékekkel és 
szakértő tanácsokkal 
várunk üzletünkben!
Elérhetőségünket a 

magazin hátoldalán 
találod!
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NANIA TRIO COMFORT 
GYEREKÜLÉS

MAGAZIN ÁR:
11.990 Ft

SKILLMAX BIZTONSÁGI 
GYEREKÜLÉS BS07

Magasság: 40 - 75 cm
Korcsoport: kb. 0 - 12 hónaposig
Szabvány: UN R 129 (i-Size)
Rögzítés: ISOfix csatlakozással  
vagy az autó 3 pontos övével
Bekötés: menetiránynak háttal

A BeSafe iZi Go Modular i-Size könnyen csat-
lakoztatható az iZi Modular i-Size bázistalp-

hoz. A héjban található EPS-hab és a párnázott 
huzat nagyon kényelmessé teszik gyermeked 
számára. A maximális kényelmet a beépített 

UV-szűrős, de légáteresztő napellenző nyújtja. 

- 0-25 kg-ig használható 
- ötpontos biztonsági öv
- öv magassága több fokozatban állítható
- biztonságos oldalvédelem
- levehető és mosható huzat
- egy fokozatban dönthető, 
- több színben

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:
26.990 Ft

BESAFE iZi 1
GO MODULAR

IZI GO MODULAR:  
79.990 Ft 

- 9-36 kg-ig használható
- 1 + 2 + 3 csoport
- 9 fokozatban állítható 
  fejtámasz
- levehető huzat
- 5 pontos biztonsági  
  öv, ami eltávolítható



Kiemelkedő BIZTONSÁG 
4 ÉVES KORIG  

Magasság:  
menetiránynak  
háttal:  61 - 105 cm,  
menetirány szerint: 
88 - 105 cm
Korcsoport: kb. 6 
hónapostól 4 évesig
Szabvány: UN R 129 
(i-Size)
Rögzítés: a bázis-
talppal menetirány 
szerint és menet-
iránynak háttal is

A BeSafe iZi 
Modular i-Size 
gyerekülésnek a 
lábtére állítható, ha 
menetiránnyal el-
lentétesen haszná-
lod. Az iZi Modular 
i-Size követi a gyer-
mek növekedését 
az állítható fejtám-
lával és kivehető 
szűkítőpárnákkal. 
A dönthetőségnek 
köszönhetően na-
gyon kényelmes a 
gyermek számára.

BESAFE iZi2
MODULAR I-SIZE

GONDOSKODJ ELŐRE 
GYERMEKED BIZTONSÁGÁRÓL!

BESAFE IZI 
MODULAR 

I-SIZE

79.990 Ft
MEGTAKARÍTÁS

BESAFE 
IZI MODULAR 

UNIVERZÁLIS 
BÁZISTALP

IZI MODULAR I-SIZE:  
119.990 Ft

 iZi Go Modular, iZi 
Modular i-Size ülés 

és bázistalp együttes 
vásárlása esetén!

79.990 Ft

VEDD MEG SZETTBEN, ÉS A TALP TELJES ÁRÁT ELENGEDJÜK!
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HORDOZNI 
SZABADON, 
SZABADBAN

A megkötős szövött vagy rugalmas hordozó-
kendő újszülött kortól ajánlott eszközök. Szim-
metrikusan tudnak terhelni, ezért akár hosz-
szabb távon is kényelmes tud lenni. A kötések 
variálhatóak, elöl, háton és csípőn hordozni is 
lehet velük. Ezekben a hordozóban szoptatni is 
lehet. A szövött kendő köthető egy vagy több 
rétegben, míg a rugalmas kendőt mindenkép-
pen több rétegben használjuk. 

A karikás kendő kicsi, könnyű, nem lóg le és 
nem kell kötni. Azonban féloldalas terhelést je-
lent, ami hosszabb távon csak oldalváltással jó 
megoldás. Kúszó, mászó, már járó gyermekes 
időszakban nagy könnyítés tud lenni. Nagyon 
könnyű benne szoptatni. Akinek derék, hát vagy 
nyak fájdalma, problémája van, azoknak kifeje-
zetten nem javasolt eszköz. 

A bébi tai és mei tai eszközök, derékpántos esz-
közök, így hosszabb távon is kényelmes bennük 
hordozni elöl, háton és csípőn is. A vállpántok-

JÓ IDŐ VAN. HÍV A TERMÉSZET. KISBABÁ-
VAL ÉS KISGYERMEKKEL SEM KELL OTT-
HON MARADNUNK. NAGYSZERŰ ESZKÖZ 
ÉS LEHETŐSÉG HORDOZVA ELTÖLTENI 

EGY NAPOT VAGY AKÁR PÁR ÓRÁT A SZA-
BADBAN A CSALÁDDAL. 

HA VAN MÁR HORDOZÓESZKÖZÜNK, AK-
KOR AZOK LEHETŐSÉGEI MENTÉN FIGYEL-
JÜNK ÉS HORDOZZUNK RÖVID VAGY AKÁR 
HOSSZÚ TÁVON. HA MÉG NINCS AKKOR 
ITT VAN NÉHÁNY ÖTLET A SZABADTÉRI 

HORDOZÁSHOZ:

kal tudjuk a babára igazítani a hordozót. Lehet 
bennük szoptatni. A csatos babahordozók ké-
nyelmes derék- és vállpánttal rendelkeznek, így 
hosszú távon is nagyon könnyű bennük hordoz-
ni. Nem kell kötni és nem lóg a földre. Praktikus 
megoldás lehet pici babához és a totyogó mé-
retű csatos pedig a nagyobb gyermekeknek. Ezt 
a hordozót apukák is szívesen választják. Elöl, 
háton és csípőn is hordozhatunk és szoptatha-
tunk is bennük. Az időjárásnak megfelelően öl-
tözzünk és öltöztessük a babát, arra figyeljünk, 
hogy ne öltöztessük őt túl. Napsütéses időben 
gondoskodjunk kalapról, fényvédőkrémről. 

A folyadékpótlásról se feledkezzünk meg, mert 
nem csak babánk igénye mozgás közben és me-
legebb időben a gyakoribb szopizás, hanem a 
hordozószemélynek is fontos a folyamatos hid-
ratálás. Csodásan eltöltött hordozós időt kívá-
nok a szabadban is!

Kósa Kata 
babalélek.hu



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

BELLELLI MR. FOX CLEVER 
KERÉKPÁRÜLÉS

MAGAZIN ÁR:
15.990 Ft

- 22 kg-ig használható
- könnyen tisztítható műanyag
- puha mosható huzat
- könnyen kezelhető biztonsági kapcsoló
- állítható lábtartó és biztonsági öv
- kényelmes, tág ülés
- magasított oldalsó rész
- széles lábvédő rész

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

MAGAZIN ÁR:
18.990 Ft



YO! PAMUT ZOKNI 
PAMUT MIX

FILLIKID
JÁTSZÓSZŐNYEGMAGAZIN ÁR:

390 Ft
MAGAZIN ÁR:
6.990 Ft

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

YO! PAMUT ZOKNI 
SZALAGGAL
- kellemes tapintású, 
  kényelmes anyag
- több színben és 
  mintával

YO! PAMUT MINTÁS 
BABAZOKNI

VÁSÁR

CAM BABY BAGNO BABAKÁD

MAGAZIN ÁR:
7.990 Ft

- 2 csúszásmentes, anatómiai formájú üléssel
- egyik oldalon fektetve, 0-6 hónapos korig, 
  másik oldalon ültetve, 6-12 hónapos korig
- szivacs- és szappantartó
- kis zuhanyozó kancsó
- stabil tartást 
  biztosító alj
- leeresztődugó

MAGAZIN ÁR:
290 Ft

MAGAZIN ÁR:
229 Ft

- több színben 
  és mintával

- több színben 
  és mintával
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TAF TOYS AUTÓS 
JÁTÉKCENTER CAR 
WHEEL TOY

TAF TOYS BÉBITAXI
MULTIFUNKCIÓS

MAGAZIN ÁR:
6.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
11.990 Ft

TAF TOYS DZSUNGEL 
CIMBORÁK 
JÁTSZÓSZŐNYEG 
JÁTÉKHÍDDAL 
- kényelmesen párnázott szőnyeg
- levehető játékhíddal
- fejlesztő játékokkal
- levehető babatükörrel
- cikkszám: 11825

MAGAZIN ÁR:
9.990 Ft

TAF TOYS AUTÓS BÉBI 
JÁTÉKCENTER TÜKÖRREL

Színes, izgalmas játékcenter babatükörrel, háttal
bekötött ülésben utazó babáknak. Újszülött kortól 

használható. Cikkszám: 10375

MAGAZIN ÁR:
5.990 Ft

- könnyedén rögzíthető
- autóhangokat ad, zenél, 
  recseg és kattog
- biztonságos babatükörrel
- menetirány szerint bekötött 
  ülésben utazó gyermekek 
  számára
- cikkszám: 11135

- színes, vidám, 
  többfunkciós bébitaxi
- használható járássegítőként, 
  játéktartó dobozként
- cikkszám: 10205

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. május 1-től június 30-ig érvényesek.
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NATTOU PLÜSS BABY ON BOARD

MAGAZIN ÁR:
2.990 Ft

DOUKIDOU SAFARI 
ZENÉLŐ-FORGÓ 

MAGAZIN ÁR:
6.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. május 1-től június 30-ig érvényesek.

MAGAZIN ÁR:
2.990 Ft

Két tapadókorong segítségével könnyen az autó ablakára 
helyezhető kedves plüssállatka. Több színben és figurával.

NATTOU PLÜSS CSÖRGŐ
- puha, plüss csörgő
- újszülött kortól ajánlott

- kedves dallamot játszik
- segít a babának elaludni
- újszülött kortól használható

- kedves plüssfigurákkal
- a játékok mosógépben moshatóak



EGY HATÉKONY MELLSZÍVÓ 
A MINDENNAPOKRA

Magazin ár:
2.490 Ft

Magazin ár:
4.990 Ft

Magazin ár:
45.900 Ft

KIEGÉSZÍTŐK

Csendes
Hihetetlenül halk, így diszkréten használhatod 
éjszaka is.

Tartós és megbízható
Különlegesen hosszú élettartama miatt akár két 
gyermeket is ki tud szolgálni.

Bővíthető, átalakítható és személyre szabható
Széles tölcsérskála biztosítja a hatékonyságot, 
kiegészítőkkel pedig dupla vagy kézi készülékké 
alakíthatod.

Finoman szabályozható
64 beállítási lehetőség biztosítja a kényelmes és 
hatékony fejést.

Orvostechnikai eszköz
Nem egy háztartási gép! Szigorú minőségbiz-
tosítás garantálja a sikert.

További titkaink az ardomellszivo.hu oldalon!

EASY CLEAN

KOMBIKIT

Mikrohullámú gőzfertőtlenítő 
tasakok 100 fertőtlenítésre

Egy mozdulattal alakíthatod 
kézi mellszívóvá.

CALYPSO, 
ÉS A KÉRDÉS 

LETUDVA!
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BARÁTOD A BIMBÓVÉDŐ

Gyakran halljuk, hogy ha bimbóvédőt használsz 
megbuktál a természetes táplálás „tananyagból” és nem 
vagy jó anya. Ebből persze egy szó sem igaz! A legjobb 
döntést akkor hozod, ha bízol magadban és harmonikus, 
békés anya maradsz, aki sikeresen szoptat, úgy ahogy tud, 
ha szükséges, bimbóvédővel. 

A bimbóvédő úgy tapad rá a melledre, mint egy jó 
szilikon úszósapka a fejedre. Az eszköz segíthet, ha a 
babád többszöri próbálkozás után sem tud melledre 
tapadni és az alábbiak közül egy, vagy több szoptatási 
nehézséget tapasztalsz:

• Pici, lapos vagy befelé forduló a bimbód.

• Koraszülött, gyenge a babád, akinek még nincs elég 
energiája, izma a szopáshoz.

• Lenőtt nyelve, rövid alsó ajakféke van a picinek, 
ezért nem tudja elég mélyre szívni a bimbót és 
nyelve sem mozog elég szabadon.

• Cumizavaros a babád.  A bimbóvédő hasonló 
anyagú, alakú és formájú, mint az etetőcumi. 
Szoptass bimbóvédővel, amíg a pici éhsége enyhül, 
majd gyors mozdulattal kapd le a bimbóvédőt és 
csúsztasd a szájába a melled.

• Fájó, piros, gyulladt vagy sebes a mellbimbód 
és az ezzel járó fájdalom miatt már a szoptatás 
befejezését fontolgatod. Fontos, hogy mielőtt 
bimbóvédő használata mellett döntesz, kérd 
szoptatási szakember segítségét.

JAVASLATOK PRAKTIKÁK A 
BIMBÓVÉDŐ FELHELYEZÉSÉHEZ:

• Mosd meg és alaposan szárítsd meg a kezed. 

• Használat előtt áztasd be meleg vízbe egy-két percig, 
mert így jobban illeszkedik a melledre.

• Kenj egy kis HPA Lanolin bimbókrémet a melleddel 
érintkező peremére, mert ez segít, hogy a helyén 
maradjon, még a szívás szünetekben is. Ezzel 
a felhelyezéssel mindkét kezed felszabadul, így 
könnyebben mellre tudod tenni a babát.

• Fogd meg a bimbóvédő mindkét felső peremét, 
mutató és nagyujjad közé és minél jobban fordítsd 
ki, hogy a hegye közel kerüljön a bimbódhoz.

• A bimbóvédőt először a mellbimbódnál nyomd 
a melledre, majd hajtsd rá a peremét. Ezután a 
bimbó körüli résznél, majd a peremen is simítsd le 
a pontos tapadás érdekében.

ELLENSÉGED VAGY BARÁTOD A BIMBÓVÉDŐ?
A SZOPTATÁS CSODÁJÁRÓL SOKAT OLVASHATSZ, ARRÓL KEVESEBBET, HOGY LEHETNEK 
ÁTMENETI GONDOK, NEHÉZSÉGEK IS AMIRE NÉHA MEGOLDÁST KÍNÁLHAT A BIMBÓVÉDŐ 

HASZNÁLATA. SEMMIKÉPP SEM INDOKOLT, HOGY VÁRANDÓSAN ELŐRE BESZEREZZ 
BIMBÓVÉDŐT, MERT EZ GYAKRAN CSAK PÉNZKIDOBÁS LESZ. TÁJÉKOZÓDJ MILYEN SZOPTATÁSI 
PROBLÉMA ESETÉN LESZ BARÁTOD A BIMBÓVÉDŐ, MERT SEGÍT MEGOLDANI A NEHÉZSÉGET.



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. május 1-től június 30-ig érvényesek.

BABYONO ELDOBHATÓ 
MELLTARTÓBETÉT 

DR. BROWNS SPATULA KANÁL

MAGAZIN ÁR:
1.790 Ft

MAGAZIN ÁR:
690 Ft

RÁHARAPÁSI NEHÉZSÉGEK ESETÉN SEGÍT A SIKERES SZOPTATÁSBAN. 

LANSINOH CONTACT SZILIKON BIMBÓVÉDŐ NORMÁL 
2 DARABOS + MELLTARTÓBETÉT 6 DARABOS 
+ 1,5 GR HPA LANOLIN

MOST EGYÜTT:
2.990 Ft

- az egyenes vég megkönnyíti a   
  pép kikanalazását  
- kézre álló forma
- 2 darabos
- egységár: 345 Ft/db

• Úgy irányítsd a baba fejét ráharapásra 
a melledhez, hogy a bimbóvédő kicsit 
felfelé a pici szájpadlása felé nézzen. 
Akkor, ha egyenesen kerül a szájába 
lenyomhatja a nyelvét és túl hátulra 
csúszhat és öklendezést válthat ki.

Figyelj, hogy picid nagyra nyitott szájjal 
kapja be a bimbóvédőt is úgy, hogy a 
bimbóudvar egy része is a szájában legyen 
és így szopjon.

A megfelelő indokkal használt bimbóvédő 
jó barát és nem ellenség, megoldást jelent 
számodra, hogy addig is folytatni tudd a 
szoptatást, amíg a mellrehelyezési, tapadási, 
illetve bőrproblémák beazonosítására 
és megoldására sor kerül. Az eszközt 
csak addig használd, amíg a nehézségek 
megszűnnek, de az sem baj, ha akár egy 
évig vagy azon túl is használod.

Amennyiben az anyatej csökkenését 
tapasztalod, akkor gyakoribb szoptatással 
vagy hatékony mellszívóval történő 
rendszeres fejéssel növelheted az anyatej 
mennyiségét.

Ne csüggedj, az a legfontosabb, hogy babád 
minél tovább kapjon anyatejet. 

Csetneki Julianna 
szülésznő, szakértő

Kiemelten ajánlott lapos, befe-
le fordult mellbimbó, erős tej-
leadó reflex, lenőtt nyelv, rövid 
felső ajakfék esetén. 

Maximális bőrkontaktust tesz 
lehetővé. Ultra vékony, szuper 
puha, rugalmas szilikon. 

+ Lansinoh éjszakai és nappali 
  melltartóbetét 6 db
+ Lansinoh HPA Lanolin 
  bimbókrém 1,5 g

- nagy nedvesség felvevő képességű
- diszkrét, extra széles betét
- ragasztócsíkkal a melltartóhoz 
  rögzíthető
- egyesével csomagolva
- 50+10 db/ csomag
- cikkszám: 031/60
- egységár: 29,8 Ft/db



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. május 1-től június 30-ig érvényesek.

BABYONO ELŐKE 
HÁROMSZÖG 2DB

BADABULLE TÁPSZER-
ADAGOLÓ

MAGAZIN ÁR:
1.649 Ft

BABYONO AUTÓS  
CUMISÜVEG-MELEGÍTŐ

MAGAZIN ÁR:
4.590 Ft

- autó szivargyújtójáról működtethető
- bármilyen méretű cumisüveg és  
  bébiétel melegítésére alkalmas
- 2 az 1-ben: cumisüveg-melegentartóként
  is használható
- cikkszám: 193

CAM STILO ETETŐSZÉK

AJÁNLOTT FOGY. ÁR: 
15.990 Ft

- könnyen kinyitható 
  és összecsukható
- levehető etetőtálca
- hárompontos biztonsági öv
- a könnyebb tárolhatóság 
  érdekében lapra csukható

VÁLASZTHATÓ SZÍNEK:

A kép 
illusztráció. 

MAGAZIN ÁR:
1.790 Ft

- patenttal összekapcsolható 
  textilelőke 
- újszülött kortól ajánlott
- két darabos
- több színben kapható
- egységár: 895 Ft/db

- könnyen használható
- több rekeszes
- több színben

ETETÉS30
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BABYONO 10 DARAB PELEN-
KÁZÓ ALÁTÉT + 50 DARAB 
ILLATOSÍTOTT PELENKATÁ-
ROLÓ ZACSKÓ

CLEVAMAMA SZILIKON ETE-
TŐHÁLÓ 1 DB PÓTHÁLÓVAL

MOST EGYÜTT:
1.490 Ft

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

A BABÁK ÉLVEZHETIK AZ EGÉSZSÉGES, TERMÉSZE-
TES ÍZEKET, A SZILÁRD ÉTELEK ELŐNYEIT A FULLA-
DÁS VESZÉLYE NÉLKÜL.

Tehetsz a hálóba friss 
gyümölcsöt, zöldséget, de 
pároltat, vagy főttet is. A 
hús, a hal és a babakeksz 
etetésének is ideális esz-
köze. Nem zavarja meg a 
csecsemő szopási kedvét, 
készségét! A fogzási fájdal-
mat is csökkenti, ha hűtött 
gyümölcsöt, zöldséget te-
szel bele.

HÁROM FINOM, MÉGIS 

EGÉSZSÉGES BABAPÜRÉ

ALMÁS BROKKOLIS  
BABPÜRÉ

2 édes alma (ha lehet bio) 
½ csésze brokkoli 
½ csésze zöldbab

Magozzuk ki, és vágjuk fel az al-
mát, majd a zöldbabot is. Tegyük 
az alapanyagokat egy párolóedény-
be forró víz fölé. Főzzük 10 percig 
vagy addig, amíg villával könnyen 
összenyomhatóak nem lesznek. Pü-
résítsük. Ha szükséges használjuk 
fel kis adagokban a párolóban lévő 
vizet a megfelelő állag eléréséhez. 4 
napig áll el a hűtőben, és 4 hónapig 
a fagyasztóban. 

GYÖMBÉRES,  
KÖRTÉS BANÁN

2 körte, 1 banán 
¼ vagy ½ gyömbér felvágva 
¼ csésze szűrt víz, anyatej  
vagy tápszer

Magozzuk ki, hámozzuk meg a 
körtét és a banánt. Egy lábasban 
forraljunk fel vizet, majd erre 
tegyük rá a gyümölcsöket egy pá-
rolóedényben, és pároljuk 5 per-
cig. Hagyjuk kihűlni. Pürésítsük a 
gyömbérrel úgy, hogy hozzáadjuk 
a negyed csésze folyadékot. 3 
napig tárolható a hűtőben, és 3 
hónapig a fagyasztóban. 

BARACKOS MÁLNÁS 
QUINOA

1 csésze barack 
1 csésze málna  
½ csésze quinoa 
1 csésze víz

Egy lábasban magas hőmérséklet 
mellett forraljuk fel a quinoát. Ve-
gyük lejjebb a hőmérsékletet, és 
keverjük hozzá a barackot. Főzzük 
10 percig, majd adjuk hozzá a mál-
nát. 5 percig vagy addig főzzük, 
amíg a quinoa meg nem puhul, 
és a víz el nem párolog. Hagyjuk 
kihűlni, majd pürésítsük. 3 napig 
áll el a hűtőben és 2 hónapig a 
fagyasztóban. 

- mérete: 60x90 cm
- extra nedvszívó cellulóz töltet
- a külső réteg nem 
  engedi a szivárgást
- 10 darabos
- cikkszám: 509 + 1052

+

RÉPA
6-7 HÓNAPTÓL

SÜTŐTÖK
6-7 HÓNAPTÓL



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. május 1-től június 30-ig érvényesek.

DR. BROWN’S 
VÉDŐHÁLÓ 

125 ML ÜVEG 
CUMISÜVEGRE

MAGAZIN ÁR:
990 Ft

MAGAZIN ÁR:
990 Ft

A Dr. Brown’s cumisüvegek BPA, PVC 
és ftalát mentesek. A csomag tartal-
maz 2 darab 120 ml-es üvegből készült 
cumisüveget, 2 darab 1-es etetőcumit, 
1 db kétrészes belső légáramoltató 
szelepet és 1 db tisztítókefét. Egységár: 

1.995 Ft/db

100% szilikonból készül, könnyen a cumisüvegre illeszthető, segítségével meg-
előzheted az üveg összetörését. BPA mentes, tisztíthatod a mosogatógép felső 

tálcáján, és sterilizálhatod is. Több méretben kapható.

DR. BROWNS STANDARD SZILIKONOS VÉDŐHÁLÓ

DR. BROWNS 
VÉDŐHÁLÓ 

250 ML ÜVEG 
CUMISÜVEGRE

DR. BROWN’S STANDARD ÜVEG 
CUMISÜVEG 120ML 

A szabadalmaztatott légáromoltató 
rendszernek köszönhetően a Dr. 
Brown’s cumisüvegek hatékonyan 
csökkentik a csecsemőkori hasfájást. 
A légáramoltató rendszer megakadá-
lyozza a cumisüvegben a negatív nyo-
más és a légbuborékok kialakulását, 
ezáltal segít enyhíteni a bélgörcsöket, a 

visszaböfizést és a szélképződést. 

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. május 1-től június 30-ig érvényesek.

BABYONO ELDOBHATÓ 
MELLTARTÓ BETÉT

BABYONO SZOPTATÓS MELLTARTÓ 

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., Pöttömfotó
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Ügyvezető: Viszokai János

Az újságban szereplő árak 2017. május 1. és június 30. kö-
zött 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.

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

DR. BROWN’S SZÉLES NYAKÚ 
CUMISÜVEG AJÁNDÉK SZETT
- a szett tartalma: 1 db 240 ml-es széles nyakú  
  cumisüveg (1-es etetőcumival, tisztítókefével),
  1 db PreVent játszócumi 0-6 
  hónapos babák számára,  
  1 db cumilánc
- 4 színben
  kapható

Nincs bőrirritációt okozó varrás vagy 
merevítés. Az egy kézzel kioldható 
kapocs megkönnyíti a használatot. 
Több méretben és színben kapható. 

MAGAZIN ÁR:
4.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
790 Ft

- nagy nedvesség felvevő képességű
- diszkrét, extra széles betét
- ragasztócsíkkal a melltartóhoz rögzíthető
- egyesével csomagolva
- 24 db/ csomag
- egységár: 32,9 Ft/db



Lassú áramlás

az innovatív 

szelepnek 

köszönhetően.

ANTI-

COLIC

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

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

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

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

**  Piackutatás 2009-2014, 1349 babán tesztelve

MAM ANTI-COLIC CUMISÜVEG 

80%-kal* kevesebb 
hasfájás a babáknál

Nézzétek csak,
ivás közben is
pihenhetek!

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

Az összes MAM termék
BPA-mentes anyagból készül.

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

TUDOMÁNYOSAN BIZONYÍTOTT 

Anti-Colic

Silk
Teat 94%

Elfogadja**

1. Töltsön bele
 20 ml vizet 

2.  Rakja össze 
a cumisüveget

3. Melegítse mikrohull.
sütőben 3 percig 

Az önsterilizálás
3 egyszerű lépésben:

Önsteri-
lizáló

funkció

MAM Szívóka

®®

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


