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Ba bá

Alain I-Size autósülés
Magas védelmet biztosít és nagy fokú kényelmet nyújt újszülött kortól négyéves korig.
Nagy sűrűségű habbal gyártva alkalmazkodik a
baba testalkatához. Kényelmes belső betéttel és
emelhető fejmagassággal ellátva, hogy kövesse
gyermeked fejlődését. 360° forgatható, menetiránynyal háttal is utazhat a baba a nagyobb biztonság
érdekében. Isofix rendszerrel rögzíthető az autóban.
Három színben kapható.

59.990 Ft
49.990 Ft

Miskolcról
Megnyitotta kapuit a miskolci Babavilág. A régió egyik legnagyobb babaáruháza, amely egy 25 éves üzletlánc része.
A missziónk, hogy a Ti igényeiteknek megfelelően megtaláljátok a tökéletes megoldást gyermekeiteknek és mi ebben minden erőnkkel a segítségetekre leszünk a jövőben is.
Az idei év nehéz mindenki számára, de a Ti visszajelzéseiteket és a nemzetközi fejlesztéseket figyelve hozzuk el Nektek a legjobb minőségű termékeket. A termék kínálat mellett továbbvisszük, fejlesztjük előadásainkat, hogy
ezután is segítsünk a szülővé válásban!

IMPRESSZUM
Kiadó: Baba-ker Kft.
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Felelős szerkesztő: Nagyházi Beáta
E-mail: marketing@babavilagnet.hu
Nyomda: Serenity Solution Kft
Postai cím: 3516 Miskolc Ács u. 12.

Az újságban szereplő árak 2020. december 1. és 2021. január 31. között
érvényesek. A termékek műszakilag, illetve külsőleg eltérhetnek a
fotón látottaktól. Az esetleges helyesírási, illetve nyomdai hibákért
nem vállalunk felelősséget. Az újságban szereplő termékek egy része csak korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre, így ajánlataink a készlet erejéig érvényesek. A termékek dekoráció nélkül
kerülnek értékesítésbe.

Libikóka

Bob szerszámos hátizsák

A billegő libikóka kül-, és beltéri használatra
egyaránt megfelel. Ülései ergonomikusan kialakítottak, a két szélen kutya-, középen pedig egy futball labda formájú ülőke található.
A két oldalon kialakított kapaszkodókkal biztonságosan használható. 1,5 éves kortól ajánlott. A libikókát max. 3 gyermek használhatja
egyszerre.

Ezúttal bárhol és bármikor nálad lehetnek a
legfontosabb szerszámaid, akár csak Bobnál,
a mesternél. A táskában összesen 4 féle szerszámot találhatsz melyekkel rengeteg meghibásodott dolgot javíthatsz meg. A hátizsák vállpántjai állíthatóak. 3 éves kortól ajánlott.

8.990 Ft
7.990 Ft
Játszóház

10.990 Ft
6.990 Ft

7600810710, 7600810712

Music box - Felhúzható zenélő játék

A natúr kerti házikóban a méretéből adódóan
egyszerre több gyermek is játszhat. Rendkívül
szépen, aprólékosan kidolgozott elemekből áll,
mindamellett rendkívül stabil, UV védelemmel
ellátott és könnyen összeszerelhető.

Kellemes és lágy dallamaival hozzájárul a kicsi
nyugodt, pihentető alvásához. Könnyen rögzíthető és minden kiságyhoz kompatibilis.Mechanikus készülék, így a működéshez nincs szükség elemre.

39.990 Ft
36.990 Ft

4.790 Ft
3.990 Ft

Kismotor 617
Gyermekek számára készült szórakoztató
játék. A gyermek koordinációs képességének fejlesztésében segít.
20 kg-ig használható.
Mérete: 43*64 cm
Súlya: 2,2 kg

8.990 Ft
6.990 Ft

Giravolta bébikomp
6 hónapos kortól használható, maximális
terhelhetősége 12 kg. Az ülőrész egyszerűen kivehető és járássegítőként használható. 4 db kerékkel könnyen közlekedhet
vele a kicsi. Az alján csúszás/leesésgátlóval. Vizes ruhával tisztítható. Az európai
szabványnak megfelel. A tálcán lévő játékok terménkenként eltérőek lehetnek.

23.990 Ft
19.990 Ft

Bundazsák S12
Téli hidegben is melegen tartja a
babát, biztonságosan utazhat az
5 pontos rögzíthetőségének köszönhetően. Hossza: 97cm (hátul), 62 cm
(elől). Szélessége:46 cm
Anyaga: kívül 100% poliészter, belül
100% gyapjú. Elől cipzáros, illetve
pánttal hátul is rögzíthető.
Akár sportbabakocsiba is tehető.

9.290 Ft
7.990 Ft
Babaöböl és bölcső
2in1 szülői ágyhoz csatlakoztatható kiságy
kényelmes és pihentető alvást biztosít az
apróságoknak. Használható önmagában
is. A modern dizájn jegyében, kiváló minőségű anyagok felhasználásával készült. Újszülött kortól használható. Terhelhetősége:
9kg. Méret kinyitva: 96 x 57 x 81cm

41.990 Ft
36.990 Ft
212 Pihenőszék
Több funkciós pihenőszék, mely a gyermek növekedésével használható kisszékként vagy akár etetőszékként is. A lógó,
színes játékok és a zenélő, világító funkciók megfelő érzékszervi ingereket biztosítanak a fejlődésben lévő babáknak. A gyerek nyugalmáról a szék rezgő funkciója
gondoskodik. Újszülött kortól ajánlott. 9 kgig hintás pihenőszékként, 18 kg-ig kis székként is használható. Több színben is elérhető.

18.990 Ft
16.990 Ft

A Gabeliz Kft elsősorban
a fából készült mesefigurák ihlette
világítóberendezések és kiegészítők
gyártója.
A Gabeliz termékek nem tartalmaznak
semmilyen egészségre vagy környezetre
káros anyagot. Betűkészletükben a teljes
magyar ábécé megtalálható 23 féle színben. A termék hátoldalán kétoldalú ragasztócsík található! Anyaga kőris- és égerfa,
mérete 8cm magas,1,9 vastag. Hogy könynyebb legyen a választás, Facebook oldalukon a fényképeknél találtok már megrendelt fiú és lány neveket.
További információk:
1165 Budapest, Nyílhegy u. 12
Facebook: @gabelizszoba
Email: gabeliz@gabeliz.hu

Kacper kiságy

AOV Non Contact hőmérő

Letisztult bükk fából készült kiságy. Egyik
oldala leengendhető. Mérete 60x120 cm.
Az ágynemű nem tartozék.

Érintés nélküli infravörös pisztolyos lázmérő
klinikai és otthoni haszálatban a testhőmérséklet homlokon történő mérésére szolgál.
Gyors, pontos és kényelmes.

24.990 Ft
21.990 Ft

Fogyasztói ár:

10.990 Ft

Convivio Etetőszék
A Convivio etetőszéket 3 pozícióban lehet dönteni, akár úgy is,
hogy fekvő állapotban lehessen a
gyermek benne. Összecsukva nagyon helytakarékos. Magassága
is állítható. Többféle színben elérhető.

39.990 Ft
35.990 Ft

Zöldséges-húsos bébiétel (5 hó)

459 Ft
319 Ft

Jó éjszakát desszert
Kakaós-Banános
tejbegríz (6 hó-tól)

419 Ft
299 Ft

Junior Gyümölcsös
bébiétel (4-6-8 hó)

419 Ft
299 Ft

*A kép csak illusztráció

B.Fun Etetőszék
Az etetőszék újszülöttkortól használható.
Háttámlája dönthető és ülőrészének magassága állítható. Pihenőszékként is használható. A tálca levehető, távolsága állítható, dupla tálcás. Összecsukható, így
nem foglal helyet, amikor nincs használatban. A huzat anyaga bőrhatású poliészter, légáteresztő. Felszereltsége: alsó kosár,
játékkar csörgőkkel, puha fejszűkítő betét.

54.990 Ft
49.990 Ft
Royal járóka
0-tól 2 éves korig ajánlott. Párnázott
felső pereme védi a gyermeket az
apró sérülésektől és nyomódásoktól.
A 4 db kapaszkodó segíti az állásban
az egyensúlyát megtartani. Könnyen
összecsukható, kinyitható, így szállítani is egyszerű. Tisztítása nedves, tisztítószeres ruhával lehetséges.
Maximum 15 kg-ig terhelhető.

21.990 Ft
19.990 Ft

Junior etetőszék - My Little Bear
Ez a praktikus etetőszék ideális nagyszülőkhöz vagy nyaralásokhoz. Széles tálcája 3
helyzetbe állítható. Az oldalsó kettős védő
burkolat és a dupla biztonsági retesz a véletlenszerű kinyitást akadályozza meg, így
még biztonságosabb. Összecsukva kompakt, nagyon kevés helyet foglal, még az
autóba is könnyen beilleszthető utazások
alkalmával.

25.990 Ft
19.990 Ft

Picnic etetőszék - Strawberry
6 éves kortól ajánlott. A váza műanyag.
Felszereltsége: belső biztonsági öv, levehető tálca. Belső biztonsági öve 3 pontos
Az etetőszék ülőrészének magassága állítható, összecsukva kis helyen elfér. Maximum 15kg-ig terhelhető. Tisztítása nedves,
tisztítószeres ruhával.

12.490 Ft
9.990 Ft

Edgar Etetőszék
Praktikus etetőszék, mely mindennapokban a kicsik nagy kedvencévé válhat.
Összecsukható, könnyen szállítható és a
3 pontos biztonsági öv miatt a szülők maximális biztonságban tudhatják a gyerkőcüket. A későbbiek során fellépőként is
használható.

18.990 Ft
13.990 Ft

Gyermek Atópiás
csomag

Puhafejes orrszívó
Kíméletesebb az újszülöttek érzékeny orrához. Rugalmas és biztonságos, kényelmes használatot nyújt. Egyszerűen sterilizálható. Nem tartalmaz egészségre
káros anyagokat (BPA mentes.
Hőálló, könnyedén tisztítható.

Az atópiás bőrű babák és gyermekek bőrének napi higiéniájához. Kíméletesen tisztít, fenntartja
a bőr természetes hidratáltságát
és védelmét. Tartósítószer mentes,
hipoallergén illatanyagot tartalmaz. + ajándék testápoló

Ajánlott fogy.ár

Ajánlott fogy.ár

2.490 Ft

6.990 Ft

Sterilizáló

Sterilizáló tabletta

A kettős használatú sterilizáló doboz
lehetővé teszi a mikrós sterilizálást
vagy a hideg tablettás sterilizálást.
Üveg és egyéb etetéshez használható szetteken kívül használható
kisebb játékok sterilizálására is,
amelyek érintkezhetnek a gyermek
szájával. 25,7x11,5x19,5cm

A tabletták hideg sterilizálásra használandóak, elpusztítják a baktériumokat
és 24 órás hatást nyújtanak. A csomag
30 db tablettát tartalmaz.

4.290 Ft
3.690 Ft

899 Ft
799 Ft

3in1 Cumisüveg melegítő

Digitális babamérleg

A melegítő több mint egy egyszerű üvegmelegítő. 3 az 1-ben funkciójú. Egyszerű
megoldás a baba éhségére bárhol, bármikor. Gyorsan és egyszerűen felmelegíti
a cumisüveget. Melegen tartja az üveget,
köszönhetően a beépített termosztátnak.
Gyümölcsfacsaró része is van.

Kövesse a baba súlyát naponta. Könynyen olvasható kijelző, energiatakarékos és automatikus kikapcsolás funkcióval. Mérési tartománya 20kg és túlterhelésnél figyelmeztet. Pontos mérést végez
és tárázás funkcióval is rendelkezik.

16.990 Ft

8.990 Ft

11.990 Ft

6.990 Ft

Univerzális zár

Biztonsági konnektordugó

10.024.90 biztonsági kampókat úgy tervezték, hogy megakadályozzák a gyerekeket,
hogy a szekrény ajtajait vagy fiókjait akaratlanul kinyissák. A horgok könnyen felszerelhetők a mellékelt csavarokkal.

10.045.12 típusú biztonsági konnektor dugó egyszerűen a hálózati áramforrási aljzatba helyezhető termék, mellyel meggátolható, hogy a baba érintkezzen a magasfeszültséggel.

899 Ft

1190 Ft

599 Ft

899 Ft

Baby on Board tábla
Baba utazik veletek? Tudast a többiekkel!
Nyilván a biztonságos közlekedés a célja
mindenkinek, ám a baba teste még nem
elég ellenálló, ha baleset lenne. A Baby On
Board jelzéssel tudathatod a többi közlekedésben résztvevővel, hogy kicsi is utazik az
autóban.

1.290 Ft
990 Ft

Készségfejlesztő játékok 1 éves korig
A gyermekek megfelelő fejlődése
érdekében fontos, hogy ingerdús környezet
vegye körül őket, hogy érzelmi, illetve
szellemi és fizikai szempontból készségeik
megfelelő módon fejlődhessenek. A
készségfejlesztő játékok szórakoztatják a
babákat, illetve fejlesztik a különböző
készségeiket (pl. hallást, látást, tapintást,
koordinációt). Ma már olyan széles választék
van ezekből a játék fajtákból, hogy minden
korosztálynak könnyedén megtalálhatjuk a
megfelelőt.

1-3. hónapos kor:

.

A babák leginkább csak a látásuk révén kerülnek kapcsolatba a környezetükkel, emiatt eleinte csak vizuális ingerekkel fejlesszük a készségeiket. Ezt könnyen felismerhető formájú és élénk színű tárgyak mozgatásával érhetjük el, ugyanis a baba követni fogja szemével. Később
már kezeivel és lábacskáival elkezdi mozgásba hozni ezeket a játékokat. Célszerű fellógatni
apró játékokat, csörgőket a kiságyra.
.

4-6. hónapos kor:

.

Megkezdődik a testi fejlődés időszaka. Elkezdenek egyik oldalukról a másikra fordulni, illetve
egyre jobban fejlődik a kéz és láb koordinációjuk. Arra ügyeljünk, hogy olyan játékokat adjunk a gyermek kezébe, amelyekkel nem tudja megsérteni magát. A kiságy oldalára tehetünk fel babatükröt, hogy ismerkedjen saját kinézetével. Amíg nagyon kicsi nem tud önállóan
ülni, addig hintáztathatjuk ölben, kézben, ha már tud egyedüli is, akkor már rendes hintába is
ültethetjük. A hintázás nagyon fontos, mert ez által jelentősen fejlődik az egyensúlyérzékük.

7-9. hónapos kor:

.

Ekkor kezdenek kúszni, majd mászni, amelyre külön ösztönözhetjük is őket. Ebben a korban
érdemes különbözőféle anyagból készült játékokat mutatni nekik, lerakni kb. 40 cm-rel meszszebb tőlük arra ösztönözve, hogy nyúljanak, vagy másszanak érte. Ebben a korban nagyon
jó játék a gyermekeknek a gyűrűpiramis, mert ezzel nagyon jól fejleszthető a koordinációs
készségük, a finom motorikus mozgásuk, illetve a logikai képességük is.
.

10-12. hónapos kor:

.

Ilyenkor már aktívan kúsznak, másznak a babák. Ajánlottak a különböző méretű labdák,
a fürdőkádban használható úszó játékok, illetve építőkockák. Fejleszthetjük a babák készségeit úgyis, hogy pár kedvenc játékukat több kisebb dobozba bele pakoljuk és a szoba
több pontján elhelyezzük. Elkezdhetjük tanítani neki, hogy mutassa meg a szemét, az orrát,
a száját, ezáltal a testtudatát fejleszthetjük. Erre az időszakra már egyre több szót megértenek a kisgyermekek, így meséljünk nekik egyre többet. Akár mesélés közben szívesen nézegeti velünk együtt a könyveket. Ha elkezdené unni a mesélést, akkor a meséhez kapcsolódó hangutánzó szavakkal, mutogatással vagy arcmimikával tehetjük színesebbé a történetet. Mondókáknál, ha mutogatunk, azt nagyon élvezik, lelkesen mutogatnak velünk együtt.

Renofix autóülés 15-36kg
A magasság egy kézzel állítható, akár 15
centimétert. Dönthető és extra védelemmel ellátott az oldalakon. Minőségi
huzat, amely levehető és mosható. ISOFIXel ellátott.

59.990 Ft
54.990 Ft

Disney Sena Denim Mickey 15-36kg
4-től 12 éves korig használható. Dupla heveder
szabályozó a vállon. Állítható magasságú
fejtámla. Oldalsó ütközésvédő rendszer. A
közkedvelt Disney karakter miatt pedig az
apróságok imádni fogják.

26.990 Ft
23.990 Ft

PRIMO I-size Platinium 9-18kg
Isofix bázistalppal rögzíthető a kocsiba. 3
pozícióba dönthető. A fejtámla 4 fokozatban
állítható, a gyermek biztonságáról az 5 pontos
párnázott biztonsági öv gondoskodik melynek
vállpántjai állíthatóak. Kitűnően véd az oldalirányú ütközések ellen. Huzata levehető és mosható. Több színben is kapható.

44.990 Ft
39.990 Ft

Eldobható pelenkázólap
Bizonyára előfordult már, hogy kirándulás alkalmával a kicsit tisztába kellett tenni, de a higiénia nem
volt megfelelő. A pelenkázó matrac ideális útitárs kismamáknak,ugyanis a szivárgásmentes matracnak köszönhetően steril körülményeket tudunk biztosítani a kicsinek pillanatok alatt.

1.790 Ft
1.590 Ft

Satellite hordozó+talp 0-13kg
Egy hordozó, amely egyszerre használható autósülésként és mózeskosárként
is fektetve. A könnyű, de erős szerkezet
megfelelő biztonságot ad és megkönynyíti a babákkal való utazást. A hordozó kompatibilis az N50 babakocsival.

54.990 Ft
39.990 Ft
N50 babakocsi
Modern, elegáns megjelenésű babakocsi,
mely autóba is könnyen elhelyezhető, köszönhetően az összecsukható szerkezetnek.
Könnyű, ugyanakkor kellőképpen masszív.
Bolygósítható első kerekeinek köszönhetően könnyű vele közlekedni bármilyen terepen. A Satellite hordozó adapterrel rátehető.

49.990 Ft
39.990 Ft

Ezzo Copper sportbabakocsi
Ez a babakocsi a gyermek védelme érdekében fényvisszaverő elemekkel van felszerelve, hogy minden körülmény közt is észrevehető legyen. Aluminínium vázzal rendelkezik, könnyen összecsukható és blokkolható,
így nem fog szétnyílni pakolás közben sem.
Könnyen megoldható a tömegközlekedés is.
A kocsi könnyen hordozható, a kosár alatt nagyobb méretű tároló található, melyet garantáltan minden anyuka jól ki fogja tudni használni.

31.990 Ft
26.990 Ft

Saturn Bonjour autóülés 9-18kg
A biztonsági autósülés 9-18kg-os súlyig használható, az autó 3 pontos biztonsági övével,
vagy Isofix bázistalppal rögzíthető a kocsiba.
Az Isofix használatával a gyerekülés forgathatóvá válik, 3 pozícióban dönthető. A fejtámla 4 fokozatban állítható, a gyermek biztonságáról az 5 pontos párnázott biztonsági
öv gondoskodik melynek vállpántjai állíthatóak. A minőségi anyagból készült tartós ülésszerkezet kitűnően véd az oldalirányú ütközések ellen. Huzata levehető és mosható.

54.990 Ft
39.990 Ft

15% KEDVEZMÉNY
MINDEN TERMÉKRE
A babák szeretetével és szülők
generációinak ajánlásával

Rágóka füzér

Újszülött
etető előke

360°-os pohár

Ízelítő kínálatunkból!
Magic Mat
Varázsalátét

3 rekeszes
tányér

www.tommeetippeetermekek.hu

Twist & Click
4 db utántöltő
+ grátisz vödör fehér

I love Tommee Tippee

Gyengéd babaápolás
Soft&Pure illatmentes,
vizesbázisú törlőkendő

Fürdetők
0% paraben,
0% SLES és SLS,
0% színezőanyag,
0% alkohol.
Hipoallergén fürdetők finom,
különleges illatokban.
Allergénmentes illatanyagok.
Klinikailag és dermatológiailag
teszteltek: garantáltan nem
sértik a baba érzékeny bőrét,
illetve a bőr fiziológiai
egyensúlyát, pH semleges.
Speciális, természetes, növényi
aktív hatóanyagok.
Takarékos pumpás adagolófej.
Kiszerelés: 500 ml

1790 Ft

1490 Ft

98% vízbázisú. Illatmentes.
Kamilla- és mályvakivonattal.
Duplahatású textúra a popsi és
teljes test tisztításra.

990 Ft

799 Ft
Kiszerelés: 60 db

Illatos Törlőkendők
Finom, édes, igazi babapúder illat!
Aloe vera és kamilla kivonat.
Különösen puha és finom textúra.
Popsi és teljes test tisztításra.
Kiszerelés: 16 db

590 Ft

449 Ft
Fürdető
körömvirágkivonattal

Tenderness fürdető
gyapotkivonattal

Kiszerelés: 72 db

890 Ft
Relax fürdető
mályvakivonattal

690 Ft
Kiszerelés: 72 db

1190 Ft

990 Ft

mindenütt, ahol csak baba van

Szeretnéd,
HOGY ÉLETED LEGSZEBB NAPJA
TÖKÉLETESEN SIKERÜLJÖN?

Kasuba L. Szilárd
Ceremóniamester
Egy segítő, akire nem csak a nagy napon,
hanem már az esküvő tervezése és
szervezése során is számíthattok.
Ha szeretnéd, hogy az esküvőtök profin és
stílusosan legyen lebonyolítva, ugyanakkor igazán
bensőséges legyen, és közben a maximumot
hozza a hangulat terén is, akkor nagyon
szívesen leszek a ceremóniamesteretek.

Beszéljünk!
+3630 9957479
www.kasubaeskuvo.hu hello@kasubaeskuvo.hu

Kismama menyasszonyi ruhák

KERESD MEG ÁLMAID RUHÁJÁT A NAGY NAPRA

Győri Nikolett
Szertartásvezető

Fodrász

Csipke menyasszonyi ruha
Csodaszép elasztikus csipkéből készült térdig érő ruha.
Pocak felett szanténöv teszi még csinosabbá és alkalmibbá.
Oldalába, has magasságban gumival ráncoltuk össze,
így illeszkedik a pocak növekedéséhez.

www.mommystyle.hu

info@mommystyle.hu

Varázslatos szertartásra vágysz?
A Magical Wedding Ceremony by Nikol
a Ti emléketekkel tölti fel a szertartás mondanivalóját
és még akár csodaszép álom firzurát is készít neked.

Keress bizalommal!
+36/30/383-1900
gyori.niko@gmail.com

Adon Trio babakocsi
Ideális városi sétákhoz, de vidéki kirándulásokhoz is, ami a
nagy hátsó kerekeknek köszönhető.Széles háttámlája és
egészen hátradönthető ülése van. 4 pozícióba állítható
eco-bőr fogantyú a szülők kényelmét szolgálja. Fordítható
az ülés, így szemben lehet velünk a baba. Az első kerekek
lengéscsillapítókkal vannak felszerelve, hogy a babakocsi
minden tereptípushoz megfelelő legyen. Nagy tároló kosár
további helyet biztosít, hogy minden szükséges kelléket magunkkal tudjunk vinni. A táska vállpánttal, két fogantyúval és
két hevederrel babakocsikhoz lehet csatlakoztatni.
Esővédőt és téli lábhuzatot tartalmaz. Három színben kapható.

179.990 Ft
169.990 Ft

