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Vicino Culla babaöböl - Latte
9kg-ig haszná lható . Ringató funkció já nak há la
megkö nnyıt́i a nehé zkes elaltatá st is. Praktikus, hiszen
gyermeked mindig melletted lehet, s kö nnyedé n mosható
Magassá ga 5 fokozatban á llıt́ható .

49.990 Ft

41.990 Ft

Convivio etetőszék
15kg-ig haszná lható . Olyan gyermekek ré szé re
ké szü lt, akik egyedü l ké pesek ü lni. A praktikussá g
é rdeké ben kö nnyen ö sszecsukható , ıǵy tá rolható
vagy aká r szá llıt́ható is. A ké nyelem é rdeké ben az
etető szé k há ttá mlá ja 3 pozició ban dö nthető ,
s ü lő ré szé nek magassá ga á llı́ t ható . A dupla
tá lcá s etető szé k tá lca tá volsá ga á llı́ t ható
é s karfá ja, tá lcá ja levehető .

39.990 Ft

34.990 Ft
Tudi etetőszék székre tehető - Többféle színben
Olyan gyermekek szá má ra ajá nlott, akik egyedü l
ké pesek ü lni. 36 hó napos korig haszná lható . Lehető vé
teszi, hogy gyermeke egy szé ken ü lve ehessen. 3 pontos
há mmal rendelkezik. EN16120 szabvá nynak megfelel.

8.990 Ft

8.490 Ft
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Az újságban szereplő árak 2022. január 1. és 2022. február 28. 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.

Tálka 1600 - Többféle mintával
BPA né lkü l ké szü lt babatá lka kedves motıv́ummal.
Mosogató gé pben mosható . Mikrohullá mú sü tő ben nem
haszná lható .

1.190 Ft

599 Ft
Edgar etetőszék és fellépő - Többféle színben
6-36 hó napos korig ajá nlott. Praktikus etető szé k, mely
mindennapokban a kicsik nagy kedvencé vé vá lhat.
Osszecsukható , kö nnyen szá llı́tható é s a 3 pontos
biztonsá gi ö v miatt a szü lő k maximá lis biztonsá gban
tudhatjá k a gyerkő cü ket. A ké ső bbiek sorá n
fellé pő ké nt is haszná lható .

18.990 Ft

13.990 Ft
Junior gyümölcsök 4 hónapos kortól

419 Ft
359 Ft

Gyümölcsös duó (7 hó)

399 Ft
329 Ft

Menük 4 hónapos kortól

419 Ft
319 Ft
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Pratico fürdetőállvány - Többféle színben
Ujszü lö tt kortó l 12 hó napos korig
haszná lható . Rendkıv́ű l praktikus,
egy ké zzel is kezelhető , ıǵy má sik
kezü nkkel foghatjuk a babá t, mıǵ
á talakıt́juk a ká dat pelenká zó vá vagy
fordıt́va. Egy biztonsá gi
kampó biztosıt́ja, hogy ne
mozduljon el a pelenká zó
ré sze. Ké t ü lé spozıćió val
ellá tott ká d, é s tö bb tá roló rekesz talá lható rajta a fü rdé shez szü ksé ges eszkö zö knek.

37.990 Ft
32.990 Ft

Kád - Zsiráf mintával - Többféle színben
100 cm-es fü rdő ká d ú jszü lö tt kortó l
haszná lható , gyö nyö rű szı́ n ei é s vidá m
grafiká i é lvezetesebbé teszik a fü rdé st. Mıǵ
a ké k ká d leengedhető s, csú szá sgá tló s, addig
a ró zsaszı́n csak leengedhető s formá ban
kapható ! Anyaga: polipropilé n.

4.490 Ft
3.990 Ft
Ajándék

.
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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:
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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)

Saturn Bonjour autósülés 9-18kg
9-18kg-ig haszná lható . Tö bb fokozatban dö nthető
ü lé sé vel praktikus. Pá rná zott 5 pontos biztonsá gi ö vvel,
á llıt́ható vá llpá ntokkkal rendelkezik. Minő sé gi oldalü tkö zé s elleni vé delemmel rendelkezik. Mosható é s
l eve h e t ő h u z a t a va n . B i z t o n s á g i ö v ve l va g y
Isofix bá zistalppal rö gzıt́hető a kocsiba, amelyet kü lö n
tud vá sá rolni hozzá .

54.990 Ft

39.990 Ft
Primo I-size autósülés
A biztonsá gi autó sü lé s 9-18kg-os sú lyig haszná lható , az
autó Isofix bá zistalpá val rö gzıt́hető a kocsiba. 3 pozıćió ban
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 minő sé gi anyagbó l ké szü lt tartó s ü lé sszerkezet
k i t ű n ő e n vé d a z o l d a l i rá ny ú ü t kö z é s e k e l l e n .
Huzata levehető é s mosható .

44.990 Ft

39.990 Ft
Babakocsi N50
0-15kg-ig haszná lható . Modern, elegá ns megjelené sű
babakocsi, mely autó ba is kö nnyen elhelyezhető ,
kö szö nhető en az ö sszecsukható szerkezetnek. Kö nnyű ,
ugyanakkor kellő ké ppen masszıv́. Bolygó sıt́ható első
kerekeinek kö szö nhető en kö nnyű vele kö zlekedni
bá rmilyen terepen. A bevá sá rlá s mostantó l nem
problé ma! Az ü lé s alatt elhelyezkedő nagy mé retű
bevá sá rló kosá r lehető vé teszi, hogy a megvá sá rolt
termé keket ne kelljen kü lö n szatyorba vagy tá ská ba
tenni é s mé g cipelni sem kell!

49.990 Ft

39.990 Ft
Baby on Board tábla
Baba utazik veletek? Tudast a tö bbiekkel! Nyilvá n a biztonsá gos kö zlekedé s
a cé lja mindenkinek, á m a baba teste mé g nem elé g ellená lló , ha baleset
lenne. A Baby On Board jelzé ssel tudathatod a tö bbi kö zlekedé sben
ré sztvevő vel, hogy kicsi is utazik az autó ban.

1.290 Ft

990 Ft
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Digitális babamérleg
Topcom WG-2490 digitá lis, elektromos babamé rleggel pontosan meghatá rozható a baba
sú lya. Nagymé retű LCD kijelző rő l kö nnyen
leolvasható az é rté k.

16.990 Ft

11.990 Ft
Biztonsági konnektor dugó
A Topcom 10.045.12 tıp
́ usú biztonsá gi konnektor dugó
egyszerű en a há ló zati á ramforrá si aljzatba helyezhető
te rm é k , m e llye l m e g gá to lh a tó , h o g y a b a b a
é rintkezzen a magasfeszü ltsé ggel.

899 Ft

599 Ft
Univerzális zár
10.024.90 biztonsá gi kampó kat ú gy tervezté k, hogy
megakadá lyozzá k a gyerekeket, hogy a szekré ny
ajtajait vagy fió kjait akaratlanul kinyissá k. A horgok
kö nnyen felszerelhető k a mellé kelt csavarokkal.

1.190 Ft

899 Ft
Leesésgátló 90cm
2 ké nyelmes á llıt́ható szıj́jal rendelkezik, mellyel kö nnyen
rö gzıt́hető bá rmilyen á gyhoz. 1 mozdulattal a matrac alá
helyezhető ,ı́gy beá gyazá sná l sem muszá j eltá volı́tani.
180 fokban há trahajtható .

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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Fertőtlenítő hab 150ml
A Thermobaby fertő tlenıt́ő habnak kö szö nhető en bá rhol
kezet lehet mosni ané lkü l, hogy vizet haszná lná nk.
Haszná lat utá n nincs szü ksé g ö blıt́é sre, puha é s kö nnyű
textú rá ja azonnal hidratá lja a bő rt. Teljesen alkoholmentes
illat- vagy parabé nmentes, ıǵy a fertő tlenıt́ő szer egé szsé ges
vé delmet nyú jt mé g a legé rzé kenyebb é s legké nyesebb
bő rre is, mint pé ldá ul a csecsemő , baba bő re.

2.490 Ft

1.990 Ft

Pohár - Többféle mintával
Thermobaby Pohá r babá knak, tü zijá té k mintá val.
Ideá lis ú titá rs lehet, a praktikus kis mé reté nek kö szö nhető en.
Urtartalma 140ml

999 Ft

599 Ft
Tányérszett - Többféle mintával
Idelá lis tá nyé rké szlet a gyermeke eteté sé re.
Gyermeke imá dni fogja a stıĺusos, vidá m á llatrajzokat.
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 praktikussá g é rdeké ben mosogató gé pben mosható .
Nem tartalmaz BPA-t. A csomag tartalma: Egy tá nyá r,
tá lka, pohá r.

3.690 Ft

2.990 Ft
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Játszószőnyeg labdákkal - Többféle mintával
Mé rete: 56×12×50cm. Ujszü lö tt kortó l ajá nlott.
Biztonsá gi há ló val, stimulá ló fü ggő já té kokkal é s
30db labdá val van ellá tva. A sző nyeg kım
́ é lő programon
mosó gé pben mosható . Megfelelő en pá rná zott,
kivá ló minő sé gű termé k.

15.990 Ft

14.990 Ft

Rugós babahinta - Amazon
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 mosó gé pben mosható , a mű anyag ré szek enyhé n
nedves ronggyal tisztı́ t ható k. 3 fokozatban á llı́ t ható .
360 fokban elforgatható az ü lé s, ıǵy kö nnyen felfedezhető
az ö sszes já té k. Ha a baba ugrá l, vilá gıt́ é s zené l. 3db 1,5V-os
AA elemmel mű kö dik, ami nem tartozé k.

34.990 Ft

31.990 Ft

Pihenőszék - Kismadaras
Mé rete: 40×54×60cm. Ujszü lö tt kortó l ajá nlott. 18kg-ig
terhelhető . 2 fokozatban dö nthető . Felakasztható já té kkal
van felszerelve. Rezgő funkció val van ellá tva. A huzat levehető
é s mosó gé pben mosható . 1db LR20-as elemmel mű kö dik,
ami nem tartozé k. Fixá lható lá bai vannak.

16.990 Ft

14.990 Ft
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Pihenőszék - Amazon
0-18 hó napos korig ajá nlott. 18kg-ig terhelhető . Já té kıv́ felakasztható já té kokkal van felszerelve. Rezgő funkció val
van ellá tva. Kö nnyedé n tisztıt́ható . 1db LR20-as elemmel
mű kö dik, ami nem tartozé k.

19.990 Ft

17.990 Ft
Éjjelifény
Az é jszakai fé ny nagyon praktikus kiegé szı́tő je a gyerekek
szobá já nak, hisz az a fé ny, amelyet kibocsá jtanak, pont elé g
szá mukra, hogy biztonsá gban, nyugalomban é rezzé k magukat.
Vá logasson a mé hbő l szá mukra ismerő s hangok kö zü l:
csobogá s, szıv́veré s vagy fehé rzaj. Lehető sé gek kö zé tartozik
mé g egy pihentető dallam, tá rsalgó zene vagy altató dal.
Erzé keli, ahogy gyermeke ú jra sıŕni kezd, s ennek hatá sá ra
ú jra visszakapcsolja a hangot, hogy megnyugtassa a gyermeket.
20 perc utá n automatikusan kikapcsol.

3.990 Ft

2.990 Ft
Plüss zenélő mosómedve
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.

7.490 Ft

6.990 Ft
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Bébitaxi
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!

14.990 Ft

12.990 Ft
Foglalkoztató asztalka
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.

8.990 Ft

7.990 Ft
Plüss csörgő - Boci és Csacsi
Felkelti a kisbabá k é rdeklő dé sé t hangjá val é s szın
́ é vel. Ha
megnyomod a nyelé t, csipogó hangot ad. Jó minő sé gű , kisbabá k
szá má ra biztonsá gos plü ss anyagbó l ké szü lt, ıǵy a baba
szá já hoz veheti, nem fog bolyhozó dni.

1.090 Ft

990 Ft
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Music Box felhúzható zenélő játék
Kellemes é s lá gy dallamaival hozzá já rul a kicsi nyugodt,
pihentető alvá sá hoz. Kö nnyen rö gzıt́hető , minden kisá gyhoz kompatibilis. Mechanikus ké szü lé k, ıǵy a mű kö dé shez
nincs szü ksé g elemre.

4.790 Ft

3.990 Ft
Szerszámos hátizsák
Ezú ttal bá rhol é s bá rmikor ná lad lehetnek a legfontosabb szerszá maid, aká r csak Bob a mesterné l. A tá ská ban ö sszesen né gy
fé le szerszá mot talá lhatsz melyekkel rengeteg meghibá sodott
dolgot javıt́hatsz meg. A kalapá ccsal szö get verhetsz be, a
fű ré sszel pedig deszka lapokat szabhatsz mé retre. Haszná ld a
villá skulcsot ha autó szerelé srő l van szó , vagy a csavarbehajtó t ha é pıt́eni szeretné l valamit.

10.990 Ft

6.990 Ft
Duplo számok vonat
A Lego duplo termé kek 1/2 é s 3 é ves kor
kö zö tt ajá nlottak. Fejlő dé st segıt́ő já té kok,
amelyek segıt́enek a piciknek elé rni, hogy
megtanuljá k a szı́neket, formá kat é s a
szá molá st. A szé p, szın
́ es, tö mzsi kocká k
fejlesztik a motoros ké szsé get, valamint
kellemesen szó rakoztatjá k a kicsit.

6.990 Ft

5.990 Ft
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Cumisüveg melegítő 2in1 - Türkiz/fehér
Az autó ja elektromos há ló zatá ra csatlakoztathatja a
ké szü lé ket, de aká r otthon is haszná lhatja. Hő fokszabá lyzó talá lható rajta a bé bié tel ideá lis hő foká nak a
beá llı́ t á sá hoz. Ha a fé nyjelző kialszik, az é tel
felmelegedett. Csak vıźzel tud melegıt́eni. Mindenfé le
ü veg vagy mű anyag cumisü veg, babaé tel melegıt́é sé re
alkalmas. A tej minden tulajdonsá gá t megő rzi.

13.990 Ft

9.990 Ft

Tápszeradagoló
A tá pszer adagoló lehető vé teszi egy, ké t vagy há rom
eteté shez szü ksé ges adag tej vagy tá pszer tá rolá sá t.
3-mas kiszerelé sben kapható . Fagyá s, mikrohullá m
biztos. Anyaga:polipropilé n.

1.399 Ft

999 Ft

Family csúszásgátlós wc szűkítő - Fehér
Mű anyag anyagbó l ké szü lt. Ergonomikus kialakı́tá sá nak
kö szö nhető en kö nnyedé n lehet haszná lni. Magas há ttá mla,
extra szé les ü lé s. Biztonsá gosan illeszkedik a WC ü lé sé hez
a csú szá s mentes szé leknek kö szö nhető en.

1.990 Ft

1.490 Ft
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Kelengyelista
ajánlásával!
A baba alapfelszerelése:

A babaetetéshez:

A kismamának:

1 db kisá gy
1 db szivacs /kó kuszmatrac/
memó riahab matrac
( 70x140cm,60x120)
1 db pelenká zó komó d +
pelenká zó lap + huzat
1db á gynemű garnitú ra
(3 vagy 4 ré szes)
1 db pó lya
1db baldachin vas
2 db strech lepedő
1 db matracvé dő lepedő
1 db pelenka kuka
1 db vé kony é s
1 db vastag takaró
1 db zené lő forgó
1 db lé gzé s igyelő , bé biő r
1 db pá rá sıt́ó ké szü lé k
1 db babamé rleg
1 db babakocsi+
hordozó /autó sü lé s (0-13kg-ig)
+ eső vé dő + pelenká zó tá ska
1db meggy mag pá rna

2 db cumisü veg 125/ 150 ml
(teá s, tejes, vizes)
1 db já tszó cumi, cumilá nc,
cumitartó doboz
1 db své d itató pohá r
2 db elő ke
1-2 db bé bikaná l
1 db cumisü vegmosó kefe
1 db fertő tlenıt́ő tabletta/
folyadé k, mosogató szer
babá k ré szé re
1 db sterilizá ló ké szü lé k
(mikró s vagy elektromos)
1 db cumisü veg melegıt́ő
1 db cumisü veg
melegentartó (hő box)
1 db ké nyeztető pá rna
szoptatá shoz
2-3 liter babavıź

1-1 db há ló ing, kö ntö s
Melltartó + melltartó beté t
(mosható /eldobható )
1 db mellá poló kré m
1 db mellbimbó vé dő sapka
1 db mellbimbó kiemelő
1-2 csomag melltö rlő kendő
Terhessé gi csık
́ okra kré m
Haskö tő
(csá szá rmetszé s eseté n is)
Szü lé s utá ni intim beté t
5-10 db steril
eldobható bugyi
Tejfelfogó kagyló
Momcare jé gbeté t

A babaápoláshoz:

Alapöltözet a babának:

Első utam haza:

1 db ká d+ká dá llvá ny vagy
4-5 db hosszú ujjú kombidressz
Az é vszaknak megfelelő ö ltö zé k
fü rdető szekré ny
(50-56 mé ret)
(overá l, kocsikabá t)
1 db fü rdő ká dbeté t szivacs
4-5 db rö vid ujjú kombidressz
Hazahozó szett, sapka
vagy mű anyag
(50-56 mé ret)
Plé d
1 db vıźhő mé rő
3 db ré klis kombidressz
Hordozó
1 db szobahő mé rő
3 db hosszú ujjú rugdaló zó (pamut)
1-1 db fü rdető , olaj, babapú der,
3 db rö vid ujjó rugdaló zó (pamut)
A kelengye –ö sszeá llıt́á sunkat
sampon, testá poló
4 db plü ss rugdaló zó
1 csomag steril gé zlap
1 db kocsikabá t
vé dő nő k taná csai é s sajá t
1 doboz biztonsá gi fü ltisztıt́ó
1 db overá l
tapasztalatunk szerint
Kifogó
Vastag illetve vé kony sapka
szerkesztettü k. A ruhá zat
(Pelenkaanyagú é s frottıŕ anyagú )
Kesztyű (karmolá s ellen)
ö sszeá llıt́á sa vá ltozhat a
Pelenka
Zokni, harisnya
Textilpelenka
2-3 db talpas nadrá g
szü leté s idejé tő l é s a laká s
1 db bé bi fogkefe
1 db há ló zsá k
fű té sé tő l, illetve
1 db biztonsá gi olló vagy csipesz
1 db levegő ztető zsá k
kö zlekedé si szoká sainktó l
1 db bé bi hajkefe
fü ggő en.
1 cs. kö ldö ká poló szett
1 db popsi kenő cs,
popsitö rlő kendő
1 db orrszıv́ó , orrszi-porszi
Ha szeretnél még többet megtudni a kelengyelista

kellékeiről illetve használatukról, akkor
látogass el ingyenes Kelengyebemutatónk egyikére!
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Matracok
Matrac 60x120
A Supreme matrac (120x60x13 cm) az é v minden
é vszaká hoz tö ké letes. Piros oldala melegıt́, a ké k
pedig hű ti a baba bő ré t. Ez a hő szabá lyozó
tulajdonsá gokkal rendelkező , szabadalmaztatott
szö vetekbő l ké szü lt levehető huzatnak kö szö nhető .

Fogyasztói ár:

24.990 Ft
Xezo kókuszmatrac - Többféle méretben
A 6 cm vastag kó kusz matraccal kisbabá dnak optimá lis fekhelyet
biztosıt́hatsz a kisá gyban. A gyermek gerincé nek egé szsé ges
fejlő dé sé hez ú jszü lö tt- é s csecsemő korban elegendhetetlen a kemé ny
fekhely, amely kellő ké ppen alá tá masztja a kis testet. Ennek tö ké letesen
eleget tesz ez a hó fehé r, cipzá ras huzattal ellá tott kó kusz matrac. Nem
szıv́ja magá ba a nedvessé get, kitű nő en szellő zik, ezá ltal nem telepednek
meg benne a bakté riumok é s a gombá k.

60x120cm

70x120cm

70x140cm

Fogyasztói ár:

Fogyasztói ár:

Fogyasztói ár:

10.990 Ft

11.990 Ft

12.990 Ft

AloeVera matrac 60x120cm
A lá gysá g é rzé se tö ké letes ké nyelmet biztosı́t gyermeked szá má ra.
Poliuretá n hab ö sszeté tele minő sé gi fekhelyet biztosıt́. A legé rzé kenyebb
bő r szá má ra a legalkalmasabb, hiszen enyhıt́i az ekcé ma, allergia á ltal
okozott irritá ció t. Kivá ló alvá sminő sé get biztosıt́.

Fogyasztói ár:

23.990 Ft
Optima matrac 60x120cm
Egé szen ú jszü lö ttkortó l haszná lható matrac. Termé szetes nö vé nyi
szá lakbó l ké szü lt matrac, ıǵy nem tartalmaz allergé nt. Kender é s len
kombiná ció já bó l ké szü lt, ezeknek az anyagoknak egé szsé gmegő rző
tulajdonsá gaik vannak, nyugtatjá k a babá t.

Fogyasztói ár:

10.990 Ft
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Ajándékozásra

Ajánljuk

Plüss fonott fejvédő 175 cm
Plü ss fonott fejvé dő 175 cm, szilikongolyó
tö ltettel, ró zsaszın
́ -fehé r vagy ké k - fehé r
szın
́ ben.

Babafészek szilikongolyó töltettel fonott fejvédővel
Babafé szek szilikongolyó tö ltettel, levehető plü ss
fonott fejvé dő vel, kivehető kó kuszbeté ttel vagy
szivacsbeté ttel. 40*70 cm

Babafészek szilikongolyó töltettel
Babafé szek szilikongolyó tö ltettel, kivehető kó kuszbeté ttel
vagy szivacsbeté ttel. 40*70 cm
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