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ja

B ába

9kg-ig használható. Ringató funkciójának hála 
megkönnyıt́i a nehézkes elaltatást is. Praktikus, hiszen 
gyermeked mindig melletted lehet, s könnyedén mosható
Magassága 5 fokozatban állıt́ ható. 

Vicino	Culla	babaöböl	-	Latte

49.990 Ft
41.990 Ft
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Convivio	etetőszék

15kg-ig használható. Olyan gyermekek részére 
készült, akik egyedül képesek ülni. A praktikusság 
érdekében könnyen összecsukható, ıǵy tárolható 
vagy akár szállıt́ ható is. A kényelem érdekében az 
etetőszék háttámlája 3 pozicióban dönthető, 
s ülőrészének magassága állı́tható. A dupla  
tálcás etetőszék tálca távolsága állı́ tható 
és karfája, tálcája levehető.

39.990 Ft

34.990 Ft

Olyan gyermekek számára ajánlott, akik egyedül
képesek ülni. 36 hónapos korig használható. Lehetővé 
teszi, hogy gyermeke egy széken ülve ehessen. 3 pontos 
hámmal rendelkezik. EN16120 szabványnak megfelel.

Tudi	etetőszék	székre	tehető	-	Többféle	színben

8.990 Ft

8.490 Ft



Menük 4 hónapos kortól 319 Ft
419 Ft

3

Junior gyümölcsök 4 hónapos kortól

359 Ft
419 Ft

Gyümölcsös duó (7 hó)
329 Ft
399 Ft

6-36 hónapos korig ajánlott. Praktikus etetőszék, mely 
mindennapokban a kicsik nagy kedvencévé válhat. 
O� sszecsukható, könnyen szállı́tható és a 3 pontos 
biztonsági öv miatt a szülők maximális biztonságban 
tudhatják a gyerkőcüket .  A későbbiek során 
fellépőként is használható.

Edgar	etetőszék	és	fellépő	-	Többféle	színben	

18.990 Ft

13.990 Ft

BPA nélkül készült babatálka kedves motıv́ummal. 
Mosogatógépben mosható. Mikrohullámú sütőben nem 
használható.

Tálka	1600	-	Többféle	mintával

1.190 Ft

599 Ft
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37.990 Ft
32.990 Ft

Pratico		fürdetőállvány	-	Többféle	színben

U� jszülött kortól 12 hónapos korig 
  használható. Rendkıv́űl praktikus,
   egy kézzel is kezelhető, ıǵy másik
    kezünkkel foghatjuk a babát, mıǵ
     átalakıt́juk a kádat pelenkázóvá vagy
    fordıt́va. Egy biztonsági
   kampó biztosıt́ja, hogy ne 
 mozduljon el a pelenkázó

          része. Két üléspozıćióval 
      ellátott kád, és több tároló-
  rekesz található rajta a fürdés-
hez szükséges eszközöknek. 

Kád	-	Zsiráf	mintával	-	Többféle	színben

100 cm-es fürdőkád újszülött kortól 
használható, gyönyörű szı́nei és vidám 
grafikái élvezetesebbé teszik a fürdést. Mıǵ
a kék kád leengedhetős, csúszásgátlós, addig
a rózsaszı́n csak leengedhetős formában 
kapható!  Anyaga: polipropilén.

.

Ajándék

4

4.490 Ft
3.990 Ft
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65.990 Ft

59.990 Ft

Újszülött kortól 13 kg-ig és 9 kg-tól 36 kg-ig/12 éves korig

3 színben

Kettős rögzítési rendszer jellemzi:
az autó 3-pontos biztonsági öve 
(0+ korcsoport), univerzális ISOFIX 
rendszer és Top Tether (1. korcsoport)
ISOFIX rendszer és az autó 3-pontos 
biztonsági öve (2/3. korcsoport)6



  9-18kg-ig használható. Több fokozatban dönthető 
     ülésével praktikus. Párnázott 5 pontos biztonsági övvel,
  állıt́ ható vállpántokkkal rendelkezik. Minőségi oldal-
   ütközés elleni védelemmel rendelkezik.  Mosható és 
  levehető  huzata  van .  Biztons ág i  övvel  vagy 
     Isofix bázistalppal rögzıt́hető a kocsiba, amelyet külön
      tud vásárolni hozzá.

Saturn	Bonjour	autósülés	9-18kg	

54.990 Ft

39.990 Ft

A biztonsági autósülés 9-18kg-os súlyig használható, az 
autó Isofix bázistalpával rögzıt́hető a kocsiba. 3 pozıćióban
d ö n t h e t ő .  A  f e j t á m l a  4  f o k o z a t b a n  á l l ı́ t h a t ó . 
A minőségi anyagból készült tartós ülésszerkezet 
k i t ű n ő e n  vé d  a z  o l d a l i r á ny ú  ü t kö z é s e k  e l l e n . 
Huzata levehető és mosható.

Primo	I-size	autósülés

44.990 Ft

39.990 Ft

0-15kg-ig használható. Modern, elegáns megjelenésű 
babakocsi, mely autóba is könnyen elhelyezhető, 
köszönhetően az összecsukható szerkezetnek. Könnyű, 
ugyanakkor kellőképpen masszıv́. Bolygósıt́ható első 
kerekeinek köszönhetően könnyű vele közlekedni 
bármilyen terepen. A bevásárlás mostantól nem 
probléma! Az ülés alatt elhelyezkedő nagy méretű 
bevásárló kosár lehetővé teszi, hogy a megvásárolt 
termékeket ne kelljen külön szatyorba vagy táskába 
tenni és még cipelni sem kell!

Babakocsi	N50	

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

49.990 Ft

39.990 Ft
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Topcom WG-2490 digitális, elektromos baba-
mérleggel pontosan meghatározható a baba 
súlya. Nagyméretű LCD kijelzőről könnyen 
leolvasható az érték.

Digitális	babamérleg

16.990 Ft

11.990 Ft

A Topcom 10.045.12 tıṕ usú biztonsági konnektor dugó 
egyszerűen a hálózati áramforrási aljzatba helyezhető 
termék,  mellyel  meggátolható ,  hogy a  baba 
érintkezzen a magasfeszültséggel.

Biztonsági	konnektor	dugó

899 Ft

599 Ft

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.

Univerzális	zár

1.190 Ft

899 Ft

2 kényelmes állıt́ ható szıj́jal rendelkezik, mellyel könnyen 
rögzıt́hető bármilyen ágyhoz. 1 mozdulattal a matrac alá 
helyezhető,ı́gy beágyazásnál sem muszáj eltávolı́tani.
180 fokban hátrahajtható.

Leesésgátló	90cm

8.490 Ft
7.990 Ft
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A család új tagja, avagy az első hat hét.

A kisbaba érkezése örömteli esemény, de alapjaiban változtatja meg a család életét. 

Ha első baba, akkor a szülőknek minden új. Ha már van gyerek és tapasztalat, akkor ez a 

kisbaba biztosan más, mint a nagytesó. Bármelyik esetben a szülés utáni hat-nyolc hetet 

jellegzetes kihívások jellemzik, melyek fokozott fizikai és érzelmi terhelést jelentenek.        

   A kisbabák érzékenyek mindenféle vegyszerre, ami a környezetükbe, esetleg az anya 

   szervezetébe kerül. A kihívások kezelésében ezért érdemes természetes módszerekhez 

   folyamodni. Tekintsük át a lehetőségeket. A fizikai sérülések (gátseb, császármetszés, 

  mellbimbó kisebesedése) sokszor akadályozzák az anyát kisbaba ellátásában.Ezek mielőbbi 

  gyógyulásához bátran kihasználhatjuk a gyógynövények fájdalomcsillapító, 

  gyulladáscsökkentő, hámosító, fertőtlenítő hatásait. A tej belövellése, a baba igényének 

 megfelelő tejmennyiség beállása és a szoptatási szokások kialakítása szintén kihívást jelenthet. 

 A kezdő anyukáknál gyakran előforduló fájdalmas mellgyulladás elkerülhető a mell 

 folyamatos ellenőrzése, gyengéd masszírozása és megfelelő borogatása által. Sokszor föl merül 

a kérdés: Vajon elég a tej a kisbabának? Ha szükséges, a tej mennyiségének növeléséhez 

a sok folyadék, fehérje dús étkezés és gyógyteák fogyasztása ajánlott. A baba fejlődéséhez 

az anyatej minősége is fontos, ami az anyuka tápanyag és vitaminraktárainak folyamatos 

feltöltésével és szinten tartásával érhető el. A kisbabák emésztőrendszerének meg kell érnie, 

ami egy folyamat. A hasfájás réme sok család életét megkeseríti. Ilyenkor az anyatejes 

babák esetében is érdemes ellenőrizni a tejcukor intoleranciát, ami a laktáz 

(tejcukor emésztő) enzim pótlásával megoldható. A hasfájás tulajdonképpen a bélben 

felhalmozódó levegő okozta görcs. A kisbaba hasának gyengéd körkörös 

simogatásával, segíthetjük a gázok távozását. Az anyatejes babák esetében 

  érdemes fokozottan figyelni a rostos, szeles élelmiszerek csökkentésére az anyuka

 étrendjében. A tejfakasztó és görcsoldó hatásairól ismert édeskömény ánizs 

   keverék nagyobb mennyiségű (1 liter naponta) fogyasztása esetén, a baba az 

     anyatejjel együtt a görcsoldót is kapja. 

        A rosszul alvó baba szintén komoly kihívás 

         a szüléstől még kimerült anyuka számára. Ha az éhség, hasfájás, nedves pelus 

         kizárható mint ok, lehet hogy kisbabánk érintésre vágyik. Ebben az esetben is 

         fordulhatunk a nyugtató gyógynövényekhez segítségért, akár egy összebújós 

         pihenés vagy az esti fürdetés kapcsán. Az anya megfelelő mennyiségű 

        pihenésének biztosítása, akár napközben is, az éjszakai ügyelet 

       kiegyensúlyozására, nagyon fontos a tejtermelés és az anyuka regenerálódása 

       szempontjából. A kipihent anyuka mellett a baba is sokkal nyugodtabb. 
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A Thermobaby fertőtlenıt́ő habnak köszönhetően bárhol 
kezet lehet mosni anélkül, hogy vizet használnánk. 
Használat után nincs szükség öblıt́ésre, puha és könnyű 
textúrája azonnal hidratálja a bőrt. Teljesen alkoholmentes 
illat- vagy parabénmentes, ıǵy a fertőtlenıt́őszer egészséges 
védelmet nyújt még a legérzékenyebb és legkényesebb 
bőrre is, mint például a csecsemő, baba bőre.

Fertőtlenítő	hab	150ml

2.490 Ft

1.990 Ft

Thermobaby Pohár  babáknak,  t üzi j á t ék  mintával .
Ideális útitárs lehet, a praktikus kis méretének köszönhetően.
U� rtartalma 140ml

Pohár	-	Többféle	mintával

999 Ft

599 Ft

Idelális tányérkészlet a gyermeke etetésére. 
Gyermeke imádni fogja a stıĺusos, vidám állatrajzokat.
M i k r o h u l l á m ú  s ü t ő b e n  n e m  h a s z n á l h a t ó .
A praktikusság érdekében mosogatógépben mosható.
Nem tartalmaz BPA-t. A csomag tartalma: Egy tányár, 
tálka, pohár.

Tányérszett	-	Többféle	mintával

3.690 Ft

2.990 Ft



Mérete: 56×12×50cm. U� jszülött kortól ajánlott.
Biztonsági hálóval, stimuláló függő játékokkal és 
30db labdával van ellátva. A szőnyeg kıḿélő programon 
mosógépben mosható.  Megfelelően párnázott , 
kiváló minőségű termék.

Játszószőnyeg	labdákkal	-	Többféle	mintával

15.990 Ft

14.990 Ft

6  h ó n a p o s  k o r t ó l  a j á n l o t t .  M a g a s s á g a  9 5 c m .
A huzat mosógépben mosható, a műanyag részek enyhén 
nedves ronggyal tisztı́thatók. 3 fokozatban állı́tható. 
360 fokban elforgatható az ülés, ıǵy könnyen felfedezhető 
az összes játék. Ha a baba ugrál, világıt́ és zenél. 3db 1,5V-os 
AA elemmel működik, ami nem tartozék.

Rugós	babahinta	-	Amazon

Mérete: 40×54×60cm. U� jszülött kortól ajánlott. 18kg-ig
terhelhető. 2 fokozatban dönthető. Felakasztható játékkal
van felszerelve. Rezgő funkcióval van ellátva. A huzat levehető 
és mosógépben mosható. 1db LR20-as elemmel működik,
 ami nem tartozék. Fixálható lábai vannak.

Pihenőszék	-	Kismadaras

16.990 Ft

14.990 Ft

34.990 Ft

31.990 Ft
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0-18 hónapos korig ajánlott. 18kg-ig terhelhető. Játékıv́ -
felakasztható játékokkal van felszerelve. Rezgő funkcióval
van ellátva. Könnyedén tisztıt́ható. 1db LR20-as elemmel 
működik, ami nem tartozék.

Pihenőszék	-	Amazon

19.990 Ft

17.990 Ft

Éjjelifény

3.990 Ft

2.990 Ft

Plüss	zenélő	mosómedve

7.490 Ft

6.990 Ft

Az éjszakai fény nagyon praktikus kiegészı́tője a gyerekek 
szobájának, hisz az a fény, amelyet kibocsájtanak, pont elég 
számukra, hogy biztonságban, nyugalomban érezzék magukat.
Válogasson a méhből számukra ismerős hangok közül:
csobogás, szıv́verés vagy fehérzaj. Lehetőségek közé tartozik 
még egy pihentető dallam, társalgózene vagy altatódal. 
E� rzékeli, ahogy gyermeke újra sıŕni kezd, s ennek hatására
újra visszakapcsolja a hangot, hogy megnyugtassa a gyermeket.
20 perc után automatikusan kikapcsol.

Nagyon puha plüss mosómedve, ami zenél, fényeket vetít a falra, illetve 
éjszakai fényként is használható. Fejleszti a muzikalitást, és az első zenei 
emlékek alapja lehet. A klasszikus zenéi nyugtató hatásúak! 20cm-es.
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Bébitaxi

14.990 Ft

12.990 Ft

Foglalkoztató	asztalka

8.990 Ft

7.990 Ft

Felkelti a kisbabák érdeklődését hangjával és szıń ével. Ha 
megnyomod a nyelét, csipogó hangot ad. Jó minőségű, kisbabák 
             számára biztonságos plüss anyagból készült, ıǵy a baba 
                      szájához veheti, nem fog bolyhozódni.

1.090 Ft

990 Ft

Plüss	csörgő	-	Boci	és	Csacsi

Ezzel a bébitaxival a gyerekek is átélhetik a vezetés élményét kicsiben. 
A játék hátulján található részeben könnyedén tudja tárolni a gyermeke
holmijait. Hintázásra is alkalmas. Indulhat is a móka!

Az oktatóasztal multifunkcionális, és 18 hónapos gyermekek 
számára alkalmas. A tevékenységtábla különféle játékokat 
tartalmaz, amelyek segítenek a kicsinek intelligenciájuk 
fejlesztésében. Az általa kibocsátott hangok és fények felkeltik 
a kíváncsiságát, új játékmódokat fedeznek fel. Fejleszti a látás 
és a hallás érzékelését és a szem-kéz koordinációját.
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Kellemes és lágy dallamaival hozzájárul a kicsi nyugodt, 
pihentető alvásához. Könnyen rögzıt́hető, minden kiságy-
hoz kompatibilis. Mechanikus készülék, ıǵy a működéshez
nincs szükség elemre.

Music	Box	felhúzható	zenélő	játék

4.790 Ft

3.990 Ft

Ezúttal bárhol és bármikor nálad lehetnek a legfontosabb szer-
számaid, akár csak Bob a mesternél. A táskában összesen négy 
féle szerszámot találhatsz melyekkel rengeteg meghibásodott 
dolgot javıt́hatsz meg. A kalapáccsal szöget verhetsz be, a 
fűrésszel pedig deszka lapokat szabhatsz méretre. Használd a 
villáskulcsot ha autószerelésről van szó, vagy a csavar-
behajtót ha épıt́eni szeretnél valamit. 

Szerszámos	hátizsák

10.990 Ft

6.990 Ft

A Lego duplo termékek 1/2 és 3 éves kor 
között ajánlottak. Fejlődést segıt́ő játékok, 
amelyek segıt́enek a piciknek elérni, hogy 
megtanulják a szı́neket, formákat és a 
számolást. A szép, szıńes, tömzsi kockák 
fejlesztik a motoros készséget, valamint 
kellemesen szórakoztatják a kicsit.

Duplo	számok	vonat

6.990 Ft

5.990 Ft
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Az autója elektromos hálózatára csatlakoztathatja a 
készüléket, de akár otthon is használhatja. Hőfok-
szabályzó található rajta a bébiétel ideális hőfokának a 
beállı́tásához. Ha a fényjelző kialszik, az étel 
felmelegedett. Csak vıźzel tud melegıt́eni. Mindenféle 
üveg vagy műanyag cumisüveg, babaétel melegıt́ésére 
alkalmas. A tej minden tulajdonságát megőrzi.

Cumisüveg	melegítő	2in1	-	Türkiz/fehér

13.990 Ft

9.990 Ft

A tápszer adagoló lehetővé teszi egy, két vagy három 
etetéshez szükséges adag tej vagy tápszer tárolását.
3-mas kiszerelésben kapható. Fagyás, mikrohullám 
biztos. Anyaga:polipropilén.

Tápszeradagoló

1.399 Ft

999 Ft

Műanyag anyagból készült. Ergonomikus kialakı́tásának
 köszönhetően könnyedén lehet használni. Magas háttámla,
extra széles ülés.  Biztonságosan illeszkedik a WC üléséhez 
a csúszás mentes széleknek köszönhetően.

Family	csúszásgátlós	wc	szűkítő	-	Fehér

1.990 Ft

1.490 Ft
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Kelengyelista

ajánlásával!

A	baba	alapfelszerelése:

1 db kiságy
1 db szivacs /kókuszmatrac/
 memóriahab matrac 
( 70x140cm,60x120)
1 db pelenkázó komód + 
pelenkázó lap + huzat
1db ágyneműgarnitúra 
(3 vagy 4 részes)
1 db pólya
1db baldachin vas
2 db strech lepedő
1 db matracvédő lepedő
1 db pelenka kuka
1 db vékony és 
1 db vastag takaró
1 db zenélő forgó
1 db légzés�igyelő, bébiőr
1 db párásıt́ó készülék
1 db babamérleg
1 db babakocsi+
hordozó/autósülés (0-13kg-ig)
+ esővédő + pelenkázótáska
1db meggy mag párna

A	babaetetéshez:

2 db cumisüveg 125/ 150 ml 
(teás, tejes, vizes)
1 db játszó cumi, cumilánc, 
cumitartó doboz
1 db svéd itatópohár
2 db előke
1-2 db bébikanál
1 db cumisüvegmosó kefe
1 db  fertőtlenıt́ő tabletta/
folyadék, mosogatószer
babák részére
1 db sterilizáló készülék 
(mikrós vagy elektromos)
1 db cumisüveg melegıt́ő
1 db cumisüveg 
melegentartó (hőbox)
1 db kényeztető párna 
szoptatáshoz
2-3 liter babavıź

A	kismamának:

1-1 db hálóing, köntös
Melltartó + melltartóbetét 
(mosható/eldobható)
1 db mellápoló krém
1 db mellbimbóvédő sapka
1 db mellbimbó kiemelő
1-2 csomag melltörlő kendő
Terhességi csıḱokra krém
Haskötő 
(császármetszés esetén is)
Szülés utáni intim betét
5-10 db steril 
eldobható bugyi
Tejfelfogó kagyló
Momcare jégbetét

A	babaápoláshoz:

1 db kád+kádállvány vagy 
fürdető szekrény
1 db fürdőkádbetét szivacs 
vagy műanyag
1 db vıźhőmérő
1 db szobahőmérő
1-1 db fürdető, olaj, babapúder, 
sampon, testápoló
1 csomag steril gézlap
1 doboz biztonsági fültisztıt́ó
Kifogó 
(Pelenkaanyagú és frottıŕ anyagú)
Pelenka
Textilpelenka
1 db bébi fogkefe
1 db biztonsági olló vagy csipesz
1 db bébi hajkefe
1 cs. köldökápoló szett 
1 db popsi kenőcs, 
popsitörlő kendő
1 db orrszıv́ó, orrszi-porszi 

Alapöltözet	a	babának:

4-5 db hosszú ujjú kombidressz 
(50-56 méret) 
4-5 db rövid ujjú kombidressz 
(50-56 méret)
3 db réklis kombidressz
3 db hosszú ujjú rugdalózó (pamut)
3 db rövid ujjó rugdalózó (pamut)
4 db plüss rugdalózó 
1 db kocsikabát
1 db overál
Vastag illetve vékony sapka
Kesztyű (karmolás ellen)
Zokni, harisnya
2-3 db talpas nadrág
1 db hálózsák
1 db levegőztető zsák

Első	utam	haza:

Az évszaknak megfelelő öltözék 
(overál, kocsikabát)
Hazahozó szett, sapka
Pléd
Hordozó

A kelengye –összeállıt́ ásunkat 
védőnők tanácsai és saját 
tapasztalatunk szerint 
szerkesztettük. A ruházat 
összeállıt́ ása változhat a 
születés idejétől és a lakás 
fűtésétől, illetve 
közlekedési szokásainktól 
függően.                                          . 
  

Ha	szeretnél	még	többet	megtudni	a	kelengyelista	
kellékeiről	illetve	használatukról,	akkor	

látogass	el	ingyenes	Kelengyebemutatónk	egyikére!
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Matracok

Xezo	kókuszmatrac	-	Többféle	méretben

A 6 cm vastag kókusz matraccal kisbabádnak optimális fekhelyet 
biztosıt́hatsz a kiságyban. A gyermek gerincének egészséges 
fejlődéséhez újszülött- és csecsemőkorban elegendhetetlen a kemény 
fekhely, amely kellőképpen alátámasztja a kis testet. Ennek tökéletesen 
eleget tesz ez a hófehér, cipzáras huzattal ellátott kókusz matrac. Nem 
szıv́ja magába a nedvességet, kitűnően szellőzik, ezáltal nem telepednek 
meg benne a baktériumok és a gombák.

60x120cm 70x120cm 70x140cm

Fogyasztói ár:

10.990 Ft
Fogyasztói ár:

11.990 Ft
Fogyasztói ár:

12.990 Ft
AloeVera	matrac	60x120cm
A lágyság érzése tökéletes kényelmet biztosı́t gyermeked számára. 
Poliuretán hab összetétele minőségi fekhelyet biztosıt́. A legérzékenyebb 
bőr számára a legalkalmasabb, hiszen enyhıt́i az ekcéma, allergia által 
okozott irritációt. Kiváló alvásminőséget biztosıt́.

Fogyasztói ár:

23.990 Ft

Optima	matrac	60x120cm

Egészen újszülöttkortól használható matrac. Természetes növényi 
szálakból készült matrac, ıǵy nem tartalmaz allergént. Kender és len 
kombinációjából készült, ezeknek az anyagoknak egészségmegőrző 
tulajdonságaik vannak, nyugtatják a babát. 

Fogyasztói ár:

10.990 Ft
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A Supreme matrac (120x60x13 cm) az év minden 
évszakához tökéletes. Piros oldala melegıt́, a kék 
pedig hűti a baba bőrét. Ez a hőszabályozó 
tulajdonságokkal rendelkező, szabadalmaztatott 
szövetekből készült levehető huzatnak köszönhető.

Matrac	60x120

Fogyasztói ár:

24.990 Ft



Ajándékozásra Ajánljuk

Plüss fonott fejvédő 175 cm, szilikongolyó 
töltettel, rózsaszıń  -fehér vagy kék - fehér 
szıńben.

Plüss	fonott	fejvédő	175	cm

Babafészek szilikongolyó töltettel, levehető plüss 
fonott fejvédővel, kivehető kókuszbetéttel vagy 
szivacsbetéttel. 40*70 cm

Babafészek	szilikongolyó	töltettel	fonott	fejvédővel

Babafészek szilikongolyó töltettel, kivehető kókuszbetéttel 
vagy szivacsbetéttel. 40*70 cm

Babafészek	szilikongolyó	töltettel
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