
Candide  mini alvózsák

7.990 Ft
6.990 Ft

A Candide mini alvó zsák úgy lett tervezve, hogy könnyedén 

bele lehessen úgy helyezni a babát, hogy maradék-

talanul be legyen takarva. Puha szövetből készült, hogy a 

kisgyermek a hidegebb időkben is kényelmesen érezze ma-

gát, ne fázzon meg. Könnyedén kinyitható, így a baba be-, illetve 

kivétele is rendkívül egyszerű. Mérete: 55 cm. Újszülött

kortól 3 hónapos korig használható.
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A mai felgyorsult világában és a hatalmas túlkínálatban nagyon 
nehéz megtalálni a megfelelő terméket újdonsült szülőként.    .  

A mi missziónk az, hogy a ti igényeiteknek megfelelően megtalál-
játok a tökéletes megoldást gyermeketek számára.         . 

A termékek kiválasztása során a ti visszajelzésetek és a nemzetközi
fejlesztéseket figyelve hozzuk el nektek a termékeket. Mindezt az-
ért, hogy nektek a legjobb minőséget tudjuk nyújtani.           .

A gondos termék kínálat mellett az oktatásra is nagy hangsúlyt 
fektetünk. Igyekszünk hétről hétre hasznos ingyenes előadásokkal 
hozzátenni a ti szülővé vallásotokhoz.                         .

Békéscsabáról

A babakelengyétől az oviig szakértő eladóinkra mindig számíthatsz.
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3.190 Ft

2.990 Ft

23.990 Ft

20.990 Ft

38.990 Ft
34.990 Ft

Kézügyesség
fejlesztő lány baba

Tricikli

Babaöböl

A játékbabával a gyerekek fejleszteni 
tudják a látásérzékelésüket és tapintá-
sukat. Kényelmes, puha tapintása 
miatt a gyerekek imádják.

A Baby Mix tricikli, amely élénk színé-
vel vidámmá teszi a mozgástanulást. 
Az ülés kialakításá és a lábtartó meg-
felelő kényelmet biztosít a gyerek 
számára.  360°-ban fordítható ülés.
Állítható háttámla.

8081-38C

8341

Babapárna

A párnát gyermekgyógyászati szak-
emberek tervezték, hogy megakadá-
lyozzák a baba fejének deformálódását.
Speciális lélegző anyagból készül.

3.990 Ft
3.490 Ft

Újszülött kortól használható a  Baby Mix 
bölcső és babaöböl Oldala lenyitható 
és ágy melletti kiságyként is funkcionál.
5 fokozatban állítható a magassága.
3 fokozatban kihúzható láb



Építőjátékát színes elemek alkotják, 
amelyből a gyerekek egy vonatot 
rakhatnak össze, melynek három va-
gonját számokkal jelölt építőkockák 
alkotják. Az 1-től 9-ig jelölt építő-
kockák segítségével a gyerekek 
játszva elsajátítják a számokat, mi-
közben jól szórakoznak. Az építőjá-
tékhoz egy egyenruhás mozdonyve-
zető is tartozik. A vonat teljes hossza
45 cm. 18 hónapos kortól ajánlott.

2.990 Ft
2.690 Ft

Szemetes autó Tanuló kisvonat
7600003349 7600003350

A változatos zenei dallamok szórakoztatják 
a babát. A hintázás több sebességi fokozat-
ban állít ható. Három pontos biztonsági öv-
vel rendelkezik. Könnyedén lapra csukható. 
Háttámlája dönthető. Távirányıtóval működ-
tethető.

Hinta 102 RC  

36.990 Ft
29.990 Ft

Zenélő pihenőszék a baba nyugal-
máért! A háttámla két fokozatban állít-
ható. 3 rezgő funkcióval ellátva, 10 féle 
zene játszható le vele. 3 pontos bizton-
sági öv védi a gyermek biztonságát. 
Levehető játékhíd tartozik hozzá, színes 
játékokkal.

16.990 Ft
14.990 Ft

245 Pihenőszék

18 hónapos kortól ajánlott. Az építő-
játékát színes elemek alkotják, amelyből 
a gyerekek narancssárga-zöld szemetes 
autót rakhatnak össze, amelyhez 2 prak-
tikus kuka is tartozik, amelybe a gyerekek 
hulladék ábráival ellátott építőkockákat 
helyezhetnek el. A valósághű játékban 
nem hiányzik a kukás sem, amely sárga 
láthatósági mellényt visel. A kukásautó 
teljes hossza 24 cm.

2.990 Ft
2.690 Ft



3.190 Ft
1.990 Ft

A babatartót gyermekorvosok segít-
ségével dolgozták ki. A termék úgy 
lett kialakítva, hogy tökéletesen tart-
sa a gyermeket a fürdetés során. 
Kompatibilis szinte a legtöbb gyer-
mek és felnőtt fürdőkáddal.     . 

0-tól 8 hónapos korig ajánlott.

Babatartó
1942

Tudj meg többet
 a termékről!

790 Ft
 599 Ft

Kutyás bili

A Maltex bili modern kialakításával, 
vidám színeivel és kutya formájával 
vezeti be a gyerekedet a szobatisz-
taság világába.

Macis kád

Akár már újszülött kortól használható macis 
mintájú kád, amely formája a csöppségekre
lett tervezve. Poripropilén anyagának
köszönhetően egyszerűen t iszt ítható. 
Mérete:100cm

Kádállvány

Praktikus összecsukható kádállvány, 
amely kompatibilis 100cm piskóta 
alakú kádakkal

2.990 Ft

5.990 Ft





2.990	Ft

6.490	Ft
3.990	Ft

Kád
84	cm-es	fürdőkád,	mely
újszülött	kortól	használható.

Kádállvány
O� sszecsukható	kádállvány	
84	cm	fürdőkádhoz.

7.990	Ft
6.990	Ft

Pelenkázólap
Merev	pelenkázólap	
kiságyra.Könnyen	tisztıt́ható.	
Mérete:	50cm	x	70cm	

Tudj	meg	többet
	a	termékről!

 Gyermek Atópiás 
csomag 

Ajánlott fogy.ár

2.490 Ft
Ajánlott fogy.ár

6.990 Ft

Puhafejes orrszívó

Kíméletesebb az újszülöttek érzé-
keny orrához. Rugalmas és biz-
tonságos, kényelmes haszná-
latot nyújt. Egyszerűen sterilizál-
ható. Nem tartalmaz egészségre
káros anyagokat, BPA mentes.
Hőálló, könnyedén tisztítható.

Az atópiás bőrű babák és gyer-
mekek bőrének napi higiéniájá-
hoz. Kíméletesen tisztít, fenntartja 
a bőr természetes hidratáltságát
és védelmét. Tartósítószer mentes, 
hipoallergén illatanyagot tartal-
maz. + ajándék testápoló



1.190	Ft
990 Ft

990	Ft
799	Ft

Harisnya Mamusz

Disney rugi 56-74

Lábfej nélküli, puha harisnyanad-
rág. Gyerkőcöknek kiválóan alkalmas 
viselet. Többféle mintával kapható.
Mérete: 116/122 -150/154 

RA-19/RA-20

1419

Anyaga: 100% pamut. Több színben 
kapható. Mérete: 62-92 cm-ig. 

0-12 hónapos korig
több színben

Az egyik legpraktikusabb és legké-

nyelmesebb viselet a rugdalózó.

Minőségi 100% pamut anyagokból, 

melyek könnyen moshatóak, forma-

tartóak és kiváló magyar termékek.

Méret: 50-74

Harisnya

2.990 Ft

2.790 Ft

RA-03

1090	Ft
899 Ft

Méret:56-86

Méret: 92-98

OB-001/OB-004

1.090 Ft

990 Ft





Ha ősz, akkor sütőtök! De ne csak ízléses 
dekorációként, vagy halloweeni hangulat-
fokozóként gondolj rá, hiszen egy hihetet-
lenül egészséges, vitamindús ételről van 
szó, amit változatosan elkészítve a kis csa-
lád kedvencei közé fog majd tartozni. 

Hat hónapos kor után fokozatosan mutat-
hatsz be kisbabád számára minél többfé-
le zöldséget és gyümölcsöt. A hozzátáplá-
lás során a szezonális dolgok bemutatása 
fontos szerepet játszhat, hiszen egyrészt 
változatosságot tud adni másrészt helyi 
termelőktől vásárolsz így nem csak gyer-
meked egészégére figyelsz, hanem az 
ökológiai lábnyomodon is csökkentesz.

Elősegíti az emésztést:                                 . 

A sütőtök kiváló rostforrás, amely támogatja az emésztést. Segítheti a ba-
ba bélmozgásának szabályozását.                                 .

Gazdag antioxidánsokban:                              . 

A béta-karotin egy pigment, amely sárga-mély narancsszínűvé teszi a 
gyümölcsöt és a zöldséget. A természetben előforduló retinol (pro-
vitamin) antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik és erősíti az immunrend-
szert. Ezen kívül a baba teste a béta-karotin egy részét A-vitaminná alakít-
ja, ami fontos a csecsemő növekedése szempontjából.              .

Kiegyensúlyozza az anyagcserét:                         .  
Egy csésze tök körülbelül 560 mg káliumot tartalmaz, amely elősegíti a 12 
hónapos csecsemőknek ajánlott napi bevitelt. A kálium segít az anyag-
cserében és javítja az izmok működését.                        .

Jó az immunrendszer számára:                          .

A sütőtök megfelelő mennyiségű C-vitamint tartalmaz, amely elősegíti az
 immunitás fokozását és megvédi a csecsemőt a megfázás és az influenza 
ellen.                                                                                            .                . 

Segít a babának jobban aludni:                          . 
A sütőtök triptofánt tartalmaz, amely elősegíti a test szerotonin előállítását. 
Az aminosav elősegíti a nyugalmat és az álmosságot, ezáltal megkönnyíti 
a baba pihenését és alvását.                          .

 



Hőérzékelős kanál
15029

 
Ízletes  gyümölcs-
pépek nem csak
utazáshoz.

 
Finomságok utazáshoz.

HIPP 100g 

Tasakos menük
130g 

459 Ft

749 Ft

349 Ft

569 Ft

Gyümölcsös-húsos bébiétel (8hó)

319 Ft

339 Ft

459 Ft

509 Ft

Ez az okos etetőszék egy karosszékké 
alakítható át, a talp alá hajlítható 
lábak segítségével, így akkor is hasz-
nálható, ha már megnőtt a gyerek.

Etető szék

13.990 Ft
12.990 Ft

Zöldséges-húsos bébiétel (5hó)

799 Ft

599 Ft

BPA mentes műanyagból készült kanál,
amely színe a hő hatására megváltozik.
A puha nyele biztosítja a könnyű fogást a
csöppségek számára.



Saturn	Black	autóülés

Az	 autósülés	 9-18	 kg-os	 súlycsoportban	 hasz-
nálható.	 Az	 autóba	 a	 3	 pontos	 biztonsági	 övvel	
köthető	 be,	 menetiránnyal	 megegyezően,	 vagy	
Isofix	 talp	 vásárolható	 hozzá.	 Az	 állı́tható	
vállpántok	 együtt	 mozognak	 a	 fejtámla	 állıt́ ása	
során.	 Belső	 biztonsági	 öve	 5	 pontos	 és	 párná-
zott.	Huzata	pamut	hatású,	 levehető	 és	mosható.	
Oldalütközés	 esetén	 kiváló	 védelmet	 nyújt.

59.990	Ft
49.990	Ft

Ferrari érzés otthon és az utakon!

Tobi Triangle Black autóülés 
9-18kg 

86.990 Ft

59.990 Ft

Több fokozatban, akár menet közben 
is dönthető ülés.  Kitűnő oldal-, csípő- 
és fejvédelem. Fokozott védelem ol-
dalirányú ütközésnél,  állítható fejtám-
la magasság. 5 pontos, központi öv-
feszítős, átfűzés   nélkül állítható biz-
tonsági öv.

Mérete és elosztása lehetővé teszi, 
hogy mind az anyuka, mind a baba 
dolgai kényelmesen elférjenek egy-
más mellett.

12.990 Ft
9.990 Ft

Ferrari pelenkázó táska

Ferrari termosztáska 

6.990 Ft

Több órán keresztül megőrzi a
cumisüveg hőmérsékletét. Az
állítható vállpánttal a
babakocsira rögzíthető.



Szórakoztató és fejlődést elősegítő játék-
szőnyeg 5in1.60x120-as kiságyban mat-
racként is használható.

Maxi játszó matrac

Tudj meg többet
 a termékről!

21.990 Ft
  19.990 Ft

8.990	Ft
 6.990 Ft

617  futó kismotor

Sportos, vagány megjelenés, koordi-
náció és mozgás fejlesztésre alkalmas 
kis járgány. Segít az önállóság és a 
motorikus képességek fejlesztésében.

BIZTONSÁGOS, KÉNYELMES AUTÓZÁS
 A KISMAMÁNAK ÉS MAGZATÁNAK EGYARÁNT!

Apramo magzatvédő övterelő
804-0163-001
A szabadalmaztatott 3 pontos rögzítéssel ellátott 
biztonsági öv csökkenti a születendő csecsemő
sérüléseinek kockázatát autóbaleset esetén.
Az ütközési energiát a neoprén anyag elnyeli,
amelyből az öv készül.

7.490 Ft

6.490 Ft

A GYEREKEK
KEDVENCE



Mérleg
5.000 Ft /3 hónap

Légzésfigyelő
7.000 Ft /3 hónap

Házhoz szállítással!

Akció! Akció!

www.csecsemomerleg-berles.hu

06 30/905-18-63

119.990 Ft
  99.990 Ft





  70*140  Nagy ellenálló képességű matrac 

AloeVera matrac 60x120

585292

575290

A Candide ergonomikus matraca megfelelő keménység 
mellett óvja gyermeked gerincét a terhelésektől, és 
elősegíti a gerincének egészséges fejlődését.A matrac 
elég kemény ahhoz, hogy a csöpség hason fekve se 
süllyedjen bele, ezzel is megelőzve a bölcsőhalált. A matrac 
két habból áll, a nagyobb kényelem érdekében. Magja 
nagy ellenálló képességű mikrocellás habból áll amely kiváló
 rugalmasságot nyújt, nagy sűrűségének (55 kg / m3) kö-
szönhetően. Kerete poliuretán habból készül melynek sűrűsé-
ge 20 kg / m3. A matrac jól szellőzik.

Az aloe vera matrac jobb alvást biztosít a babád számára. 
Fontos, hogy a csecsemőd megfelelően, kényelmes és biz-
tonságos matracon pihenjen. Az aloe vera egy gyógynöv-
ény, amely segít gyógyítani és megvédi a babád bőrét 
például ekcéma, bárányhimlő vagy pelenkakiütés esetén. 
Az aloe vera antibakteriális, antiallergén és védő tulajdon-
ságokkal rendelkezik. A poliuretán habnak köszönhetően, 
amelynek sűrűsége 20 kg / m3, a csöpséged matraca
rendkívül kényelmes lesz.

37 490 Ft

18 990 Ft

Biztonságos matracot a gyermekednek!

AZ ÚJ STANDARDNAK 
MEGFELELŐ

AZ ÚJ STANDARDNAK 
MEGFELELŐ

Badum matrac optima 60x120

Egészen újszülött kortól használható matrac. Természetes növényi szálakból készült.
nem tartalmaz allergént. Kender és len kombinációjából készült, ezeknek az
anyagoknak egészségmegőrző tulajdonságaik vannak, nyugtatják a babát.
A folyamatos légáramlás garantált a merev hab légáteresztő rendszere miatt.
H u z a t a  e g y s z e r ű e n  l e v e h e t ő ,  m o s h a t ó  é s  v i s s z a h e l y e z h e t ő .
Mérete: 60x120cm, vastagsága: 8cm.

8490 Ft

Badum kókuszmatrac 60x120

Stabi l ,  kényelmes fekvőfelülettel rendelkező matrac
megfe le lően a látámasz t ja  a  gyermekek  ger incét ,
íg y megakadályozza az esetleges gerinproblémák kialakulását.
Természetes, rostos anyagból készült jól szellőző matrac.

13 990 Ft



7.790 Ft
6.990 Ft

7.190 Ft
6.490 Ft

10.490 Ft
9.490 Ft

BundazsákPólya

Babafészek

Pihe-puha bundazsák, mely melegen
tartja a babát. Maximális kényelmet 
nyújt az őszi és téli sétákhoz.

Az anyaméh kellemes melegét és bizton-
ságát idézi fel a kisbabádban a pólya, 
amely szorosan körülöleli a gyermekedet, 
és egyenletes hőmérsékletet biztosít neki.

A babák altatásához a legjobb vá-
lasztás a babafészek, hiszen a babák
 egy puha párnázott fészekben az 
anyaméhhez hasonló környezetben 
lehetnek. Az anyukáknak nagy segít-
ség, hogy a babák hamarabb elal-
szanak ebben a számukra ismerős 
helyzetben. A babafészek egy moz-
dulattal átfordítható a másik oldalá-
ra, így kedved szerint alakíthatod ki-
nézetét, melyhez a praktikus kivehető 
fekvőbetét is használhatod. baba-
fészek funkciója, hogy biztonságban 
és kényelemben tartsa a babát, bár-
hová is helyezed azt, a kiságyba, 
kanapéra, a szülők között az ágyba, j
átszószőnyegre.

N04N05



 Melegentartó

Széles cumisüvegek melegentartásá-
ra alkalmas. 1 literes a kapacitása.

2.890 Ft
2.490Ft

Antos Etetőszék

A fenyőfából és laminált  bútor lapból
készült etetőszéket ülni tudó gyerekek
h a s z n á l h a t j á k .  L e v e h e t ő  t á l c á v a l
rendelkezik, asztallá és székké alakítható.
Az ülés képességének kialakulásában
n a g y  s z e r e p e t  j á t s z i k  a z  e t e t ő s z é k ,
stimulálja az agyi egyensúlyközpontot,
így segíti a babát a stabilitás megtalálásában.

Étkészlet

7.490 Ft
6.490 Ft

27.990 Ft

29.990 Ft





Még csak most született, és máris totyog, jár, szalad? 
Kényelmes és biztonságos lépéseiért minőségi cipő 

választásával tehetsz  a legtöbbet.










