
2017. szeptember-október

BOLTUNK
Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

SZÜLÉS UTÁN
Hasizom  
erősítése

IMMUNERŐSÍTÉS
Felkészülés 
az őszre

NEM VAGY EGYEDÜL
Érzelmek  
hullámvasútján

Az újságban szereplő árak 2017. szeptember 1. és október 31. között érvé-
nyesek, forintban értendők, és mindennemű adót magukban foglalnak. A 

termékek dekoráció nélkül kerülnek árusításra. 

A termékek műszakilag,  illetve külsőleg eltérhetnek a fotón látot-
taktól, az esetleges helyesírási, illetve nyomdahibákért nem tudunk  

felelősséget vállalni. 

Kérjük vedd figyelembe, hogy állandó árukészletünkkel ellentétben ezen 
termékek egy része csak korlátozott számban áll rendelkezésre. Ezek az 
ajánlataink a készlet erejéig érvényesek. Amennyiben gondos tervezésünk 
ellenére bizonyos termékek a nem várt magas kereslet következtében már 
az értékesítés első napján elfogynak, úgy ezért kérjük szíves elnézésedet.

- az alsó tároló rész zárható
- tömör kerekű
- oldalt két teleszkóppal rendelkezik
- mózeskosár beépített szúnyoghálóval
- állítható tolókar magasság
- lapra csukható
- bármilyen terepre alkalmas
- csapágyas kerekek
- két irányban rögzíthető sportrész
- szellőzőrendszerrel ellátott kupolatetők
- fényvisszaverő betétek a huzaton
- dönthető fekvőfelület a mózeskosárban
- a karfa résznél plusz kicsúszásgátló pánt
- több színben kapható

- pelenkázótáska
- esővédő fólia
- fejszűkítő betét a hordozóban
- izzadásgátló betét a hordozóba  
  és a sportrészbe
- lábzsák a mózeshez és a sportrészhez

ÚJDONSÁG
SZUPER

BEVEZETŐ ÁR

HAMAROSAN

TARTOZÉKOK

WOMAR BUNDAZSÁK 
BABAKOCSIBA

- 5 pontos biztonsági öv
- állítható bolygókerekek elől
- levehető kapaszkodó
- nagy bevásárlókosár
- könnyű súlyú
- kompakt méretűre 
  csukható
- a háttámla dönthető
- külön megvásárolható  
  bébihordozó csatlakoztatható hozzá

ZIPPY VIVA
3 IN 1 BABAKOCSI

MAGAZIN ÁR:
6.490 Ft

KERESD A BOLTOKBAN!
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RÖVID ÍZELÍTŐ  
AKTUÁLIS

MAGAZINUNKBÓL:

10. HORDOZVA 
SOKKAL KÖNNYEBB

4. ÉRZELMEK
HULLÁMVASÚTJÁN

16. HASIZOM
ERŐSÍTÉSE

22. FELKÉSZÜLÉS
AZ ŐSZRE

30. MILYEN
PADLÓT VÁLASSZUNK?

Az Anina Pappi etetőszéknek egy kézzel egyszerűen 3 helyzetbe állítható 
tálcája és ötpontos biztonsági öve van. Az etetőszék háttámlája több foko-
zatba dönthető, és mosható tálca- és ülésbetéttel rendelkezik.  Több pozí-
cióba állítható az Anina Pappi etetőszék magassága. Összecsukott helyzet-

ben állítva egyszerűen tárolható. Több színben kapható.

MAGAZIN ÁR:
19.990 Ft



2017. szeptember-október

BOLTUNK
Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

SZÜLÉS UTÁN
Hasizom  
erősítése

IMMUNERŐSÍTÉS
Felkészülés 
az őszre

NEM VAGY EGYEDÜL
Érzelmek  
hullámvasútján

FILLIKID ALAP UTAZÓÁGY 
SZÜRKE-SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:
12.990 Ft

- 120x60 cm
- tároló/hordozótáskával
- 15 kg-ig használható
- könnyen tisztítható
- cikkszám: MA4005-41
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BADABULLE BÉBIŐR 
300 M-ES HATÓTÁVOLSÁGGAL
- 2 választható csatorna
- 300 méteres hatótávolság
- hangerő-szabályzó
- audió és vizuális jelzés
- jelzi, ha alacsony az elemfeszültség
- cikkszám: B014004

MAGAZIN ÁR: 
11.990 Ft
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MAGAZIN ÁR:
990 Ft

YO SAPKA
- több színben
- különféle stílusban
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AQUELLA ANTIBACTERIAL  
NEDVES TÖRLŐKENDŐ
- anyaga nagyon puha, jó minőségű
- 15 darabos
- egységár: 5,26 Ft/lap

MAGAZIN ÁR:
79 Ft
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- Menetirány szerint az autó 3 pontos biztonsági  
  övével rögzíthető, 9-18 kg-os gyerekülés.
- A fejnek és nyaknak egyaránt oldalvédelmet  
  biztosít. 
- A fejvédő magassága egy mozdulattal állítható,  
  melyet a vállövek automatikusan követnek,  
  beállva a nyolc lehetséges magasságból a  
  megfelelőbe.
- Légáteresztő háttámlája csökkenti az izzadás  

  okozta kellemetlenségeket.
- Mágneses övrendszere megkönnyíti a  
  gyermek ki- és beszállását.
- Központi övfeszítővel és állítható magasságú  
  vállövekkel felszerelt ötpontos  
  övrendszere állandó szilárd helyzetet biztosít.
- Öt fokozatban dönthető, így a gyermek minden  
  testhelyzetében kényelmes.

X3
PANTONE 159
C: 10
M: 70
Y: 95
K: 1

IZI COMFORT X3  

Gondoskodunk arról, hogy a bébihordozó után is biztonságban legyen!

MOST EGYÜTT:
69.990 Ft MOST MENETIRÁNY SZERINTI 

BIZTONSÁGI SZETTEL EGYÜTT
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CAM VIAGGIOSICURO ISOFIX AUTÓSÜLÉS

MAGAZIN ÁR:
59.990 Ft

- 9-18 kg-ig ajánlott
- ISOFIXES biztonsági autósülés
- oldalvédelem a fej számára
- anatómiai szűkítőbetét, légáteresztő anyagból 
- mikroperforált háló betétekkel
- 5 pontos biztonsági öv párnázott hevederekkel
- 5 pozícióba állítható háttámla
- egyszerűen állíthatóak az övek
- oldalsó visszajelző a helyes használatért
- levehető, mosható huzat

MENETIRÁNY SZERINT 
BEKÖTHETŐ:

- isofix csatlakozókkal
- az autó 3 pontos 
  biztonsági övével



2017. szeptember-október

BOLTUNK
Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

SZÜLÉS UTÁN
Hasizom  
erősítése

IMMUNERŐSÍTÉS
Felkészülés 
az őszre

NEM VAGY EGYEDÜL
Érzelmek  
hullámvasútján

MAGAZIN ÁR:
21.990 Ft

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

MAGAZIN ÁR:
15.990 Ft

- 0-13 kg-ig használható
- puha párnázott belsőrész
- 3 pontos biztonsági öv
- központi övfeszítővel
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MAGAZIN ÁR:
21.990 Ft

DISNEY I-MAX
GYEREKÜLÉS
- 9-36 kg-ig használható
- központi övfeszítővel
- 7 fokozatban állítható fejtámla
- duplán párnázott
- levehető huzat
- lehajtható kartámasz
- dönthető
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NANIA BEFIX ANIMALS GYEREKÜLÉS
- 15-36-ig használható
- állítható magasságú fejtámasz
- levehető háttámla
- levehető huzat
- használható ülésmagasítóként



2017. szeptember-október

BOLTUNK
Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

SZÜLÉS UTÁN
Hasizom  
erősítése

IMMUNERŐSÍTÉS
Felkészülés 
az őszre

NEM VAGY EGYEDÜL
Érzelmek  
hullámvasútján



2017. szeptember-október

BOLTUNK
Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

SZÜLÉS UTÁN
Hasizom  
erősítése

IMMUNERŐSÍTÉS
Felkészülés 
az őszre

NEM VAGY EGYEDÜL
Érzelmek  
hullámvasútján

MALTEX KÁD  

MAGAZIN ÁR:
2.490 Ft

- újszülött kortól 
- kényelmes kialakítás
- kedves figurával
- 100 cm-es
- leengedhető



2017. szeptember-október

BOLTUNK
Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

SZÜLÉS UTÁN
Hasizom  
erősítése

IMMUNERŐSÍTÉS
Felkészülés 
az őszre

NEM VAGY EGYEDÜL
Érzelmek  
hullámvasútján

MAGAZIN ÁR:
399 Ft

AQUELLA KIDS BABY 
VITAMIN NEDVES 
TÖRLŐKENDŐ

- 90 darabos kupakos törlőkendő
- egységár: 4,43 Ft/darab
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THERMOBABY AQUABABY 
DŐLÉSGÁTLÓ
- magas hát- és kartámla
- mindkét oldalon fül és tapadókorong 
- csúszásmentes felület
- 3 játékkal
- kerekített forma

MAGAZIN ÁR:
4.190 Ft
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649 Ft

MALTEX BILI  
Ergonómikus kialakítású, mintás, műanyag bili. 
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BABYONO FÉSŰ-KEFE 
TERMÉSZETES SÖRTÉKKEL
- antisztatikus
- a fésű fogai lekerekítettek
- a kefe masszírozza a fejbőrt
- cikkszám: 563

MAGAZIN ÁR:
990 Ft
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AQUELLA FASHION 
BABY FÜLTISZTÍTÓ
Fül, szem és orr tisztítására alkalmas, rugalmas, tartós 
és praktikus. 60 darabos kiszerelés. 
Egységár: 3,31 Ft/darab

MAGAZIN ÁR:
199 Ft
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AQUELLA NEDVES TÖRLŐKENDŐ   

MAGAZIN ÁR:
79 Ft

- több típusban
- 15 darabos
- egységár: 5,26 Ft/darab
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MOMERT ELEMES 
VÍZÁLLÓ ORRSZÍVÓ

MAGAZIN ÁR:
9.990 Ft

- kézreálló forma, kis súly
- nagyon csendes
- használható akkor is, ha a baba alszik
- szívócső a tisztításhoz és 
  2 db cserélhető szilikonvég
- 1 pár szilikongyűrű
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DR BENNY LED-ES ORRSZÍVÓ
Az éjszakai orrszívás nagyon macerás dolog, főleg, ha a gyerkőc 
fél az orrszívótól. Ezért fejlesztettük ki a kedves elefánt formájú 
orrszívóból a világítós, LED-es változatot. Segítségével könnyen és 
hetékonyan tudjuk éjszaka is eltávolítani a váladékot. 

Tartozékok: flexibilis szipka, szívócső, praktikus textilzsák a táro-
láshoz, USB töltőkábel, használati utasítás, orrspray, tisztítókefe.

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:
19.990 Ft
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- használata csökkenti a lapos fej szindróma kialakulását, mert 
  50%-kal csökkenti a koponyára nehezedő nyomást, 80%-kal 
  növeli az alátámasztási felületet
- a gyermek fejét és gerincét természetes helyzetben támasztja alá
- lapos, anyaga lyukacsos, könnyű, átlélegző, nem zárja el a légutakat
- a párna és huzata is szellőző, csökkenti a hő megrekedését, elvezeti 
  a nedvességet és növeli a légáramlást
- a huzat kifordítva 40 °C-on mosható, szárítógépbe tehető
- csecsemőpárna: 30x20x3,5 cm, babapárna: 40x23x3,5 cm, 
  gyermekpárna: 50x30x5,5 cm

CLEVAMAMA PÁRNA TÖBB TÍPUSBAN

BABAPÁRNA

GYERMEKPÁRNA

CSECSEMŐ PÁRNA

MAGAZIN ÁR:
7.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
5.690 Ft

MAGAZIN ÁR:
6.190 Ft
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MAGAZIN ÁR:
11.990 Ft

FERRARI PELENKÁZÓTÁSKA
- univerzális pelenkázótáska
- vállon hordható
- babakocsira rögzíthető
- tartozék pelenkázólap
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MAM KÉZI MELLSZÍVÓ CUMISÜVEGGEL
Különösen kellemes és egyszerű a kézi mellszívóval a tejet lefejni. 
A beállító keréknek köszönhetően a leszívás erősségét könnyen és 
egyénre szabva lehet beállítani. Egészen jobbra fordítva gyorsan és 
sok tejet lehet lefejni. Az állítható tölcsér a puha betétekkel enyhén 
be van hajlítva és körbe lehet forgatni. A tölcsér puha betétei bizton-
ságos tartásról gondoskodnak és a bőrön kellemes érzetet keltenek. 
A kézi mellszívó csak négy részből áll. Ezért az összeszerelése és a 
tisztítása különösen könnyen és gyorsan megy.

MAGAZIN ÁR:
13.990 Ft
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MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

BABYONO PUMPÁS MELLSZÍVÓ 
- BPA-mentes anyagból
- kényelmes, ergonomikus kialakítású
- diszkrét
- könnyen szét- és
  összeszerelhető
- cikkszám: 048
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MAGAZIN ÁR:
390 Ft

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

Megmelegíthetjük az anyatejet, a tápszert és az üve-
ges bébiételt. Megpárolhatjuk a zöldségeket, húsokat, 
gyümölcsöket. Összeapríthatjuk a zöldségeket, húso-
kat, gyümölcsöket. Felolvaszthatjuk vele a lefagyasz-
tott ételt. Házilag készített bébiétel kevesebb, mint 
15 perc alatt!

MAGAZIN ÁR:
29.990 Ft

Praktikus: 2 gombbal vezérelhető minden funkció, 
a baba minden ételét könnyedén elkészíthetjük vele. 
Jelzi, amikor az étel elkészült, a tartozékokat rende-
zőfiókban tárolhatjuk.

Baby Station 4 in 1 
multifunkciós robotgép

Egyszerű 
HASZNÁLAT
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LANSINOH 2 AZ 1-BEN ELEKTROMOS 
DUPLA MELLSZÍVÓ
TÖBB TEJ KEVESEBB, MINT FELE IDŐ ALATT
Egyes mellszívóként is használható. 8 szíváserősség mindkét fázisban. 3 kü-
lönböző szívásritmus közüli választással maximalizálható a lefejt anyatej. 2 
db standard és 2 db extra nagy méretű szívófejből választhat, hogy hatéko-
nyabb tejürülést érjen el.

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.

KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT 
KORASZÜLÖTT, KIS SÚLYÚ, IKER, 

GYENGE SZOPÁSI KÉSZSÉGŰ, 
BETEG BABÁK ESETÉN!

MAGAZIN ÁR:
42.990 Ft
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BADABULLE ELEKTROMOS STERILIZÁLÓ
- 9 perc alatt sterilizál
- akár 5 standard méretű vagy széles nyakú cumisüveget 
  képes egyszerre sterilizálni
- automatikusan lekapcsol
- BPA mentes
- a fogója soha nem melegszik fel, így nem okoz égést
- cikkszám: B003001

MAGAZIN. ÁR:
9.990 Ft
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Ivástanuló termékeink támogatják a babák fontos fejlődési lépéseit. Egyedül inni egy hatalmas 
kaland a babák számára. 

A MAM figyelemmel kíséri azt, ahogy a babák megtanulnak pohárból inni, ami fontos része a baba 
fejlődésének.

A MAM Starter Cup lehetőséget biztosít a babák számára, hogy maguk irányítsák, milyen gyorsan 
igyanak. A pohár könnyű súlya és ívelt oldala segít, hogy a pici kezek könnyen megtarthassák.

Otthon vagy útközben, minden helyzetben jól használható.
Ha többet szeretne megtudni a ivástanuló poharainkról, és hogy miért is illeszkednek tökéletesen 
a babák fejlődéséhez, látogassa meg honlapunkat!

A MAM IVÁSTANULÓ POHARAKKAL 

a babák megtanulnak
önállóan inni. 

Nézzétek csak,
már tudok 
egyedül inni!

Jól felkészültünk mindenre: MAM Training poharak minden korosztálynak

Az összes MAM termék
BPA-mentes anyagból készül.

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

ORVOSSZAKÉRTŐKKEL KÖZÖSEN FEJLESZTVE

Starter Cup Learn To Drink Cup Fun To Drink Cup Sports Cup

4+
hónap

6+
hónap

8+
hónap

12+
hónap

MAM Ivástanuló 148.5x210mm.indd   1 15/02/16   18:28
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BADABULLE CUMITARTÓ TÁSKA  
Az élénk színű cumitartó táska prakti-
kus társ a babás utazások, kirándulá-
sok során. Több színben kapható. 

MAGAZIN. ÁR:
1.590 Ft
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CAM PAPPANANNA ETETŐSZÉK
- újszülött kortól pihenőszékként, 
  6 hónapos kortól etetőszékként használható
- 8 magasságba állítható
- a háttámla 4 helyzetbe dönthető
- a lábrész 3 pozícióba állítható
- kényelmes, puha huzat
- 5 pontos biztonsági öv
- könnyen tisztán tartható
- egy kézzel, könnyen összecsukható

MAGAZIN ÁR:
29.990 Ft
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MAGAZIN ÁR:
13.990 Ft

MOMERT DIGITÁLIS MÉRLEG 
Könnyű, műanyag babatállal, vidám mintával. A babatál levehető, 
így használható gyerekmérlegként is vagy akár háztartási mérleg-
ként.

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

BABYONO ANYATEJTÁROLÓ TASAK 
20 DARAB PLUSZ MÉG 20 SZÁZALÉK 
- 100 ml anyatej tárolására alkalmas
- hűthető, fagyasztható
- BPA mentes
- speciális kialakításának
  köszönhetően megáll
- 20 db/csomag
- egységár: 82,92 Ft/darab
- cikkszám: 1039
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MAGAZIN ÁR:
32.990 Ft

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

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

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

A babákkal 1958 óta

10

OBSZERVATÓRIUM

BABA KUTATÓKÖZPONT*összhangban a hatályos jogszabályokkal

4 hónapos kortól

3-lyukú gyors folyású szilikon
330 ml 4hó+

2 hónapos kortól

2-lyukú közepes folyású szilikon
250 ml 2hó+

1.490 Ft
MAGAZIN ÁR:

Újszülött kortól

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

2.190 Ft
MAGAZIN ÁR:

1-lyukú normál 
folyású szilikon 
150 ml 0hó+

1.390 Ft
MAGAZIN ÁR:

1.590 Ft
MAGAZIN ÁR:

mindenütt,  ahol csak baba van
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BABYONO SZÉLES NYAKÚ 
HŐÁLLÓ ÜVEG CUMISÜVEG
- magas minőségű boroszilikát üvegből készül
- ellenáll a magas és az alacsony hőmérsékletnek is
- könnyebbek a hagyományos üvegnél
- cikkszám: 1341 és 1342

240 ML-ES:
1.990 Ft

120 ML-ES:
1.790 Ft



2017. szeptember-október

BOLTUNK
Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

SZÜLÉS UTÁN
Hasizom  
erősítése

IMMUNERŐSÍTÉS
Felkészülés 
az őszre

NEM VAGY EGYEDÜL
Érzelmek  
hullámvasútján

MAM MIKROHULLÁMÚ STERILIZÁLÓ

MAGAZIN ÁR:
6.990 Ft

- 6 üveget tud sterilizálni 5 perc alatt 
- a zárt sterilizátorban 24 óráig steril marad
- lecsöpögtető funkcióval
- hideg vizes sterilizálásra alkalmas
- fogóval a fertőtlenített alkatrészek kivételére
- 1 darab MAM Anti-Colic 160 ml-es cumisüveggel
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TRENDY MOMMY 
SZOPTATÓS MELLTARTÓ
- nincs bőrirritációt okozó varrás vagy merevítés
- egy kézzel kioldható kapocs
- higiénikus, antiallergén, antibakteriális
- megfelel az Öko-Tex szabványnak
- különleges anyagnak köszönhetően nincs 
  kellemetlen izzadás

MAGAZIN ÁR:
2.990 Ft

SZÍNEK:
- S/M bézs
- S/M fekete
- S/M fehér

TÖBB SZÍNBEN
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MAGAZIN ÁR:
2.490 Ft

NATTOU PLÜSS ELŐKE
Segít az etetések közben ez a pihe-puha előke. Tépőzárral köny-
nyen felhelyezhető. 30 fokon mosható. Mérete:  38 x 26 cm. 
Több mintával kapható. 
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MAGAZIN ÁR:
15.990 Ft

DREWEX KUBA KISÁGY NATÚR
- 60 x 120 cm babaágy
- 2 db rács kivehető
- 3 pozícióban állítható
  fekvőfelület
- a matrac nem tartozék
- 100% fenyőfából



2017. szeptember-október

BOLTUNK
Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

SZÜLÉS UTÁN
Hasizom  
erősítése

IMMUNERŐSÍTÉS
Felkészülés 
az őszre

NEM VAGY EGYEDÜL
Érzelmek  
hullámvasútján

MAGAZIN ÁR:
1.690 Ft

MARKO FALIDEKOR

- matrica
- öntapadós
- több mintával



2017. szeptember-október

BOLTUNK
Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

SZÜLÉS UTÁN
Hasizom  
erősítése

IMMUNERŐSÍTÉS
Felkészülés 
az őszre

NEM VAGY EGYEDÜL
Érzelmek  
hullámvasútján

MAGAZIN ÁR:
590 Ft

- habszivacs
- öntapadós

MARKO REPCSIK FALIDEKOR



2017. szeptember-október

BOLTUNK
Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

SZÜLÉS UTÁN
Hasizom  
erősítése

IMMUNERŐSÍTÉS
Felkészülés 
az őszre

NEM VAGY EGYEDÜL
Érzelmek  
hullámvasútján

CEBA PELENKÁZÓ LAP PUHA 
3 OLDALÚ 50*70
- mérete: 50x70 cm
- PVC bevonatú
- könnyen tisztán tartható
- sík kialakítású, pelenkázó szekrényekhez ajánlott

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft



2017. szeptember-október

BOLTUNK
Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

SZÜLÉS UTÁN
Hasizom  
erősítése

IMMUNERŐSÍTÉS
Felkészülés 
az őszre

NEM VAGY EGYEDÜL
Érzelmek  
hullámvasútján

CEBA PELENKÁZÓ LAP 
MEREV 3 OLDALÚ 50*80
- mérete: 50x80 cm
- vidám és színes merevhátú pelenkázó lap
- vastag és puha borítása könnyedén  
  takarítható és letörölhető

MAGAZIN ÁR:
4.990 Ft



2017. szeptember-október

BOLTUNK
Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

SZÜLÉS UTÁN
Hasizom  
erősítése

IMMUNERŐSÍTÉS
Felkészülés 
az őszre

NEM VAGY EGYEDÜL
Érzelmek  
hullámvasútján

BABYONO UNIVERZÁLIS ZÁR 
2 DARABOS
- szekrényen, fiókon, 
  hűtőn, WC-n használható
- kétoldalú ragasztóval rögzíthető
- 2 darabos, egységár: 495 Ft/db
- cikkszám: 953

MAGAZIN ÁR:
990 Ft



2017. szeptember-október

BOLTUNK
Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

SZÜLÉS UTÁN
Hasizom  
erősítése

IMMUNERŐSÍTÉS
Felkészülés 
az őszre

NEM VAGY EGYEDÜL
Érzelmek  
hullámvasútján

Mobil légzésfigyelő

Okostelefonon követheted 
hasi légzőmozgását, 

 figyelheted a 
hőmérsékletét  

és jelzi az 
 alvási  

pozíciót. 

Légzésfigyelés       Rezgés           Riasztás              App                Mozgás         Hőmérséklet

mindig veled, amikor  
   csak szükséged
   van rá!

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

MAGAZIN ÁR:
49.990 Ft



2017. szeptember-október

BOLTUNK
Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

SZÜLÉS UTÁN
Hasizom  
erősítése

IMMUNERŐSÍTÉS
Felkészülés 
az őszre

NEM VAGY EGYEDÜL
Érzelmek  
hullámvasútján

NATTOU PLÜSS JÁTÉK 36 CM-ES
- puha, plüss anyagból
- újszülött kortól
- 36 cm-es magasság
- több kedves figurával

MAGAZIN ÁR:
4.690 Ft



2017. szeptember-október

BOLTUNK
Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

SZÜLÉS UTÁN
Hasizom  
erősítése

IMMUNERŐSÍTÉS
Felkészülés 
az őszre

NEM VAGY EGYEDÜL
Érzelmek  
hullámvasútján

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

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

TAF TOYS KOOKY PYRAMID 
CSÍPTETHETŐ PIRAMIS



2017. szeptember-október

BOLTUNK
Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

SZÜLÉS UTÁN
Hasizom  
erősítése

IMMUNERŐSÍTÉS
Felkészülés 
az őszre

NEM VAGY EGYEDÜL
Érzelmek  
hullámvasútján

TAF TOYS FELHÚZÓS SZÉLFORGÓ

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

- a rágóka meghúzásával a szélforgó forogni kezd
- újszülött kortól használható
- könnyen feltehető a babakocsira
- cikkszám: 12085



2017. szeptember-október

BOLTUNK
Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

SZÜLÉS UTÁN
Hasizom  
erősítése

IMMUNERŐSÍTÉS
Felkészülés 
az őszre

NEM VAGY EGYEDÜL
Érzelmek  
hullámvasútján

MAGAZIN ÁR:
15.990 Ft

BABY MIX BÉBIKOMP 2 IN 1
- lapra összecsukható
- kettő funkciós
- zenélő panellel
- járássegítőként használható



2017. szeptember-október

BOLTUNK
Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

SZÜLÉS UTÁN
Hasizom  
erősítése

IMMUNERŐSÍTÉS
Felkészülés 
az őszre

NEM VAGY EGYEDÜL
Érzelmek  
hullámvasútján

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

TAF TOYS JÁTÉKKOCKA KOOKY CUBE
- puha játékkocka
- különböző anyagok, vidám 
  színek, rágóka, zörgő gyűrűk
- bárhová felakasztható
- 3 hónapos kortól
- cikkszám: 11205



2017. szeptember-október

BOLTUNK
Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

SZÜLÉS UTÁN
Hasizom  
erősítése

IMMUNERŐSÍTÉS
Felkészülés 
az őszre

NEM VAGY EGYEDÜL
Érzelmek  
hullámvasútján

FILLIKID PLÜSS TRAPÉZ EGÉR

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

- újszülött kortól használható
- puha, plüss anyagból
- tépőzárral rögzíthető a 
  legtöbb hordozóra és kiságyra
- cikkszám: 370-401



2017. szeptember-október

BOLTUNK
Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

SZÜLÉS UTÁN
Hasizom  
erősítése

IMMUNERŐSÍTÉS
Felkészülés 
az őszre

NEM VAGY EGYEDÜL
Érzelmek  
hullámvasútján

NATTOU PLÜSS SÍPOLÓ

MAGAZIN ÁR:
2.690 Ft

- puha, plüss anyagból
- több színben és figurával
- sípoló hangot ad



2017. szeptember-október

BOLTUNK
Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

SZÜLÉS UTÁN
Hasizom  
erősítése

IMMUNERŐSÍTÉS
Felkészülés 
az őszre

NEM VAGY EGYEDÜL
Érzelmek  
hullámvasútján

TAF TOYS JÁTSZÓSZŐNYEG 
JÁTÉKHÍDDAL NEWBORN GYM

MAGAZIN ÁR:
16.990 Ft

Színes, nagy méretű játszószőnyeg, különböző figurákkal, 
zenélő labdával és játékhíddal.

- felhajtható oldalú szőnyeg levehető játékhidakkal
- szétnyitva nagy mászószőnyeg, míg az oldalait felhajtva igazi kuckó
- kényelmes, puha anyag
- levehető figurák, önállóan is használhatóak
- könnyen tisztítható játszószőnyeg
- mérete: kinyitva 90 x 90 cm
- cikkszám: 11955



2017. szeptember-október

BOLTUNK
Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

SZÜLÉS UTÁN
Hasizom  
erősítése

IMMUNERŐSÍTÉS
Felkészülés 
az őszre

NEM VAGY EGYEDÜL
Érzelmek  
hullámvasútján

MAGAZIN ÁR:
59.990 Ft

FERRARI N50 BABAKOCSI
- 5 pontos biztonsági öv
- állítható bolygókerekek elől
- levehető kapaszkodó
- nagy bevásárlókosár
- könnyű súlyú
- kompakt méretűre csukható
- a háttámla dönthető
- külön megvásárolható bébihordozó 
  csatlakoztatható hozzá



2017. szeptember-október

BOLTUNK
Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

SZÜLÉS UTÁN
Hasizom  
erősítése

IMMUNERŐSÍTÉS
Felkészülés 
az őszre

NEM VAGY EGYEDÜL
Érzelmek  
hullámvasútján

CLEVAMAMA ERGONOMIKUS 
5 POZÍCIÓS BABAHORDOZÓ
A Nemzetközi Csípődiszplázia Intézet ajánlásával megkapta az 
„egészséges csípő” védjegyet. 

- 3,5 kg-tól 15 kg-ig használható
- minden hordozási helyzetben ideális
- elősegíti az egészséges gerincfejlődést
- széles deréktámasz 
- kipárnázott vállpántok két irányba állíthatók 
- háton keresztben megkötve is viselhetők
- 15 kg-ig vagy afelett is használható önállóan, ültető pozícióban

MAGAZIN ÁR:
29.990 Ft



2017. szeptember-október

BOLTUNK
Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

SZÜLÉS UTÁN
Hasizom  
erősítése

IMMUNERŐSÍTÉS
Felkészülés 
az őszre

NEM VAGY EGYEDÜL
Érzelmek  
hullámvasútján

WOMAR BUNDAZSÁK 
BABAKOCSIBA
- beköthető babakocsiba és hordozóba
- kapucni formájában össze lehet patentolni
- plüss anyagból

MAGAZIN ÁR:
6.490 Ft


