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Vicino	Culla	babaöböl	-	Latte

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

49.990 Ft

41.990 Ft

-16 %
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Védje meg gyermekét a káros UV sugárzások ellen. Az összes 
autó ablakára felszerelhető. Praktikus, könnyen felszerelhető, 
1 tapadókoronggal  rögzı́ thető  az ablakon.Mérete:
36 cm x 44 cm.

Napellenző	-	Panda

Védje meg gyermekét a káros UV sugárzások 
ellen. Az összes autó ablakára felsze-
relhető. Praktikus, könnyen felszerelhető, 3 ta-
padókoronggal rögzıt́hető az ablakon. Mérete:
3-45 cm x 45 cm.

Rolós	napellenző

Presto	újszölött	babakocsi	-	Többféle	színben

A mindössze 52 cm széles váznak köszönhetően 
lehetővé teszi, hogy könnyen mozoghasson a szűk 
helyeken is. A Presto babakocsival könnyen 
utazhat tömegközlekedéssel. Az alumıń ium váz csupán 
6,9 kg. A szövetek Oeko -Tex tanusıt́vánnyal 
rendelkeznek, hogy garantálják a baba biztonságát és 
emellett a környezetvédelmet is, továbbá 
az UV sugarak ellen is védenek.

2.290 Ft
1.690 Ft

2.690 Ft
1.990 Ft

219.990 Ft
159.990 Ft

-26 %

-26 %

-27 %



On	board	tesvérfellépő	0-24kg

2 éves kortól és 24kg-ig használható. LED-el felszerelt kerekekkel 
van ellátva, melyek mozgás közben világıt́anak. Elem használata 
nélkül. A nagyobb ellenállás és stabilitás érdekében lengéscsillapıt́ ó 
rendszerrel ellátott kerekekkel van ellátva. Univerzálisan állıt́ ható 
rögzı́tői vannak. A� llı́tható hevederrel rendelkezik, amellyel a 
lábtámlát a kerethez lehet akasztani, amikor nincs használatban.

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

Kecskeméti Bébiital 0,2l - többféle ízben 

379 Ft
339 Ft

419 Ft
369Ft

28.990 Ft
25.990Ft

-10 %

-20 %-12 %

-11 %

-6 %
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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

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

Tálka	1600	-	Többféle	mintával

1.190 Ft

599 Ft

Az autója elektromos hálózatára csatlakoztathatja a 
készüléket, de akár otthon hálózatról is használhatja. Hőfok-
szabályzó található rajta a bébiétel ideális hőfokának a 
b e á l l ı́ t á s á h o z .  H a  a  f é ny j e l z ő  k i a l s z i k ,  a z  é t e l 
felmelegedett. Csak vı́zzel tud melegı́teni. Mindenféle 
üveg vagy műanyag cumisüveg, babaétel melegı́tésére 
alkalmas. A tej minden tulajdonságát megőrzi.

Cumisüveg	melegítő	2in1	-	Többféle	színben

13.990 Ft

9.990 Ft

NAGY	KÖNNYEBSÉG
A	PICI	ORRNAK

Orrszi Porszi Szájjal 
szıv́ható Orrszıv́ó

DOLOGEL
Természetes hatóanyagú,
a fogzás okozta tűnetek

enyhıt́ésére

-29 %

-50 %

-29 %



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

Nagyszerű  szórakozás  a  gyerekszobában,  a 
gyermeksarokban vagy a kertben. Legfeljebb 2 gyerek 
rejtőzhet a házban. A háznak nincs belső padlója, 
a jobb kényelem érdekében tanácsos behelyezni 
egy takarót. 3 éves kortól ajánlott. Különböző szıń es 
mintákkal.

Intex	-	Játszókunyhó	
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5.490 Ft
4.490 Ft

-17 %

-36 %

-18 %



A hordozókendő nem csak praktikus, biztonságos, 
hanem élénk szıń einek köszönhetően divatos öltözék 
kiegészıt́ ője lehet a babának és mamának. U� jszülött 
kortól is használható 13 kg-ig. Többféleképpen is meg-
köthető, festékanyaga bababarát, antibakteriális. Az
átlóskereszt kötés rugalmasságot biztosıt́  az anyagnak. 
Anyaga: 100% pamut. Hossza 2 méter.

Hordozókendő	N16	-	2	színben

10.990 Ft

8.990 Ft

3 hónapos kortól 24 hónapos korig használható (13kg-ig).
A baba be- és kifelé is nézhet. Belseje 100% pamut, a 
külseje 100% poliészter, bélése: poliészter szál.

Kenguru	N13	-	Többféle	színben	és	mintával

8.490 Ft
5.990 Ft
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Baba	kád,	kacsa	mintával	-	kétféle	színben

U� jszülött kortól használható kád, kátféle szıń ben, 
kiskacsás mintával .Anyaga polipropil én. 
Mérete: 100 cm.
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4.190 Ft
3.790 Ft

-10 %

-29 %

-18 %



Bébitaxi

14.990 Ft

12.990 Ft

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!

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

15.990 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
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-6 %

-6 %

-13 %



Majom	játék	és	éjjeli	fény

Ajánlott életkor: újszülöttkortól. Plüss anyagból 
készült. Nagyon puha plüss ami zenél, illetve éjszakai 
fényként is használható. Fejleszti a muzikalitást, és az 
első zenei emlékek alapja lehet. Zenéi nyugtató 
hatásúak! Az egyéb stı́lusú dallam is a gyermek 
álomba szenderülését segıt́i.

6.490 Ft

5.490 Ft

Kék	járássegítő

Lehetővé teszi, hogy babája megtehesse első lépéseit egy 
megbı́zható támogatás segı́tségével. Műanyag anyag.
Csúszásmentes szilikon kerekek. A hátsó kerekeken egy
csavar található, amely szabályozza a forgási sebességet.
Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva a 
kerekek lelassulnak, az óramutató járásával ellentétes 
irányban pedig felgyorsulnak.  4 zenei  módot 
tartalmaz. 2x AA elem szükséges (nem tartozék). 
9 h ó n a p o s  ko r t ó l  3 6  h ó n a p o s  ko r i g  a j á n l o t t .

9.990 Ft

8.990 Ft
8

Lego	Duplo	számvonat

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

6.490 Ft
5.990 Ft

-8 %

-15 %

-10 %



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, ıǵ y 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

Edgar	etetőszék	és	fellépő		-		Többféle	színben

Praktikus etetőszék amely a mindennapokban a kicsik 
kedvencévé válhat. O� sszecsukható, könnyen szállıt́ ható és 
a három pontos biztonsági öv miatt a szülők maximális
biztonságba tudhatják gyerkőcüket. A későbbiek során
fellépőként is használható. Egy szinten dönthető háttámla.
6-36 hónapos korig használható és 15 kg-ig  terhelhető.

18.990 Ft

13.990 Ft

A formatervezésének köszönhetően kényelmes használatot
biztosıt́  a gyerekek számára. Modern, szıń es kialakıt́ásának 
hála vidáman vezeti be a gyermekeket a szobatisztaság
világába. Anyaga lehetővé teszi a könnyű tisztán tartást.

Thermobaby	anatómiai	bili	-	két	féle	színben	

1.490 Ft
990 Ft

9

-34 %

-26 %

-20 %



YO	kiscipő	-	két	méretben

YO	kiscipő	-	két	méretben

YO	kiscipő	-	két	méretben

Tökéletes a baba első cipőjének. Kiváló minőségű anyagból
készült. Könnyű és kényelmes. Csúszásgátlós talp. Farmer
szı́nű, rózsaszı́n kiegészı́tőkkel. Aranyos pihe-puha
pomponnal dıś zıt́ ve. Belseje pamuttal van bélelve, ami a 
legbiztonságosabb és leginkább gyerekbarát. 

Gyönyörű rózsaszıń  szıń ű balerina kiscipő. Kiváló minőségű anyagbólkészült.
Lányoknak különleges alkalmakra.Könnyű és kényelmes.Sima, fényes és 
dekoratıv́an kidolgozott széllel, amitől nagyon elegáns megjelenésű. A cipő 
csatjának keresztezett pántjai extra eredetiséget adnak. Belseje pamuttal van
bélelve, ami a legbiztonságosabb és leginkább gyerekbarát. A cipő nagyon könnyű,
puha és rugalmas, garantálja a kényelmet

Kiváló minőségű anyagból készült. Könnyű és kényelmes, tépőzáras. Kedves lányos 
balerinák, sokszıń űek. Fényes, amitől nagyon elegáns megjelenésűek. Tökéletes
bármilyen ünnepségre vagy fotózásra. Minden részletre odafigyelve készült, 
kiváló minőségű anyagokból. Belseje pamuttal van bélelve, ami a legbiztonságosabb 
és leginkább gyerekbarát. A cipő nagyon könnyű, puha és rugalmas, garantálja a 
kényelmet és a viselési kényelmet. A tépőzáras pántnak köszönhetően tökéletesen 
illeszkednek a gyermek lábához.

YOCLUB

YOCLUB

YOCLUB

Fogyasztói ár:

2.490 Ft

Fogyasztói ár:

2.490 Ft

Fogyasztói ár:

2.490 Ft
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15-36kg-ig használható. Praktikus hiszen a huzata levehető, s könnyedén mosható. A kényelem 
érdekében dupla párnás, ıǵy a hosszabb utakon is kényelmes lehet gyermeke számára. 
Biztonságos, hiszen fej és oldalvédelemmel van ellátva, s az autója 3 pontos biztonságiövével
biztonságban tudhatja gyermekét 5 fokozatban tudja állıt́ ani a fejtámlája magasságát. 
Ergonomikus szerkezettel van ellátva. Háttámlája le is vehető, ıǵy ülésmagasıt́óként is használható.

Megfelel az ECE R44/04 szabványnak
Gyárt ás i  he lye :  Franciaorsz ág
Méretei:66x43x49cm Súlya:3,9kg

Disney	Befix	SP	Luxe	Mickey	autósülés

A biztonsági autósülés 9-18kg-os súlyig használható, az autó 
3pontos biztonsági övével vagy Isofix bázistalppal 
rögzıt́hető a kocsiba. Az Isofix használatával a gyerekülés 
forgathatóvá válik, 3 pozı́cióbandönthető. A fejtámla 
4 fokozatban állıt́ ható, a gyermekbiztonságáról az 5 pontos
párnázott biztonságiöv gondoskodik melynek vállpántjai 
állıt́ hatóak. A minőségi anyagból készült tartós ülésszerkezet 
kitűnően véd az oldalirányú ütközések ellen. 76-105 cm-ig.

Migo	Primo	I-size	Platimun

49.990 Ft
39.990 Ft

Migo	Saturn	Bonjur	autósülés		
A biztonsági autósülés 9-18kg-os súlyig használható, az autó 3 pontos biztonsági övével,
vagy Isofix bázistalppal rögzıt́hető a kocsiba. Az Isofix használatával a gyerekülés 
forgathatóvá válik, 3 pozı́cióban dönthető. A fejtámla 4 fokozatban állı́tható, 
a gyermek biztonságáról az 5 pontos párnázott biztonsági öv gondoskodik 
m e ly n e k  vá l l p á n t j a i  á l l ı́ t h a t ó a k .  A  m i n ő s é g i  a nya gb ó l  ké s z ü l t  t a r t ó s 
ülésszerkezet kitűnően véd az oldalirányú ütközések ellen. Huzata levehető és mosható.

54.990 Ft
39.990 Ft

28.990 Ft
24.990 Ft
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-14 %

-20 %

-27 %



Modern, elegáns megjelenésű babakocsi, mely autóba is könnyen elhelyezhető,
köszönhetően az  összecsukható  szerkezetnek.  Könnyű ,  ugyanakkor 
kel l őképpen masszı́v.  Bolygós ı́ tható  e ls ő  kerekeinek kösz önhetően
könnyű vele közlekedni bármilyen terepen.  A bevásárl ás  mostantól
nem probl éma!  Az  ü l és  a latt  e lhelyezkedő  nagy méret ű  bevás ár l ó 
kosár lehetővé teszi, hogy a megvásárolt termékeket ne kelljen külön
szatyorba vagy táskába tenni és még cipelni sem kell! A napellenző védi a gyermeket 
a káros sugaraktól,külső hatásoktól illetve az ötpontos biztonsági öv a kieséstől.

49.990 Ft
39.990 Ft

Migo	babakocsi	N50	Clark	fekete

15

Caretero	sportbabakocsi	Sonata	-	Többféle	színben

E g y s z e r ű  ö s s z e c s u k á s ,  k i v á l ó a n  a l k a l m a s  t ö m e g k ö z l e k e d é s r e .
6 hónapos kortól ajánlott 15 kg-os súlyig ajánlott. Huzata levehető és mosógépben
mosható. A háttámla és a lábtámasz állı́ tható.  A tető összecsukható 
és levehető. Ergonomikus fogantyúvval lett ellátva. 5 pontos biztonsági 
övvel rendelkezik. Esővédővel rendelkezik és lábzsák tartozik hozzá. 
A hátsó kerekek zárral rendelkeznek. Megfelel az európai EN 1888-as szabványnak.

	

44.990 Ft
Kiemelt ajánlat:

-20 %



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 párásıt́ ó 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 melegıt́ ő
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 fültisztıt́ ó
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

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

látogass	el	ingyenes	Kelengyebemutatónk	egyikére!
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Konig	Kids	pihenőszék	LED	fényekkel

Ajánlott kor: 0+. Terhelhetőség (kg): max. 18kg
Dönthető (fokozatok száma): 2
Felszereltsége: világıt́ó játékıv́, felakasztható játékok
Funkciói: rezgő, zenélő és világıt́ó
Tisztıt́ ása: a huzat levehető és mosógépben mosható

23.990 Ft
19.990 Ft
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Nuby	üveg	és	cumimosokefe

A cümisüveg mosó kefe tökéletes kellék a cümisüveg
mosásához, tisztántartásához.

1.190 Ft
699 Ft

Babycare	pelenkázó	lap	-	Disney
Merev pelenkázó lap, amely puha és vastag 
borıt́ással van ellátva. Könnyen és egyszerűen 
tisztıt́ható. Oldalán ék található. Mérete: 50x80 cm.

5.690 Ft
4.990 Ft

SunHero	fényvédő	jelző	10	db-os
A fényvédő jelző megmutatja, mikorvan szükség több
naptejre azáltal, hogy megváltoztatja a szıńét. Illeszd
a fényvédő jelzőt a kicsi napfénynek legjobban kitett 
testrészéhez, lehetőleg az egyik vállára.Ha lila szıń ű 
a jelzés, azt jelenti, hogy több naptejet kell alkalmazni,
ha fehér szıń t jelez,azt jelenti, hogy a pici bőre védve 
van.A fényvédő jelző egy 18 mm körüli vékony 
bőrbarát anyag. 2.990 Ft

2.490 Ft-17 %

-12 %

-41 %

-17 %



1 db rolós árnyékolót tartalmaz! Megakadályozza, hogy a
nap a gyermek szemébe süssön.Nem akadályozza a
kilátást. Növelik az utazás kényelmét. Szórakoztatja a
gyermeket. Tapadókorong segı́tségével könnyedén
rögzı́thető. A legtöbb autómodellhez illeszkedik.

Disney	Rolós	árnyékoló	-	Star	Wars

Ez a gyermek utazópárna lehetővé teszi, hogy a fejét 
kényelmesen oldalra tudja támasztani, megkönnyıt́ve 
gyermeke nyaki gerincét. Ez a termék 3 éves kortól 
alkalmas gyermekek számára.        

Gyerek	utazópárna	-	Star	Wars

Két darabos kiszerelés, az árnyékolókat a szélvédőre a
tapadókorongok által lehet rögzı́teni. Illeszkedik 
mindegyik fajtájú autóhoz. O� vja a csemetéket a napfénytől.

Disney	Árnyékoló	-	Sofia	hercegnő

Kiemelt ajánlat:
990 Ft

Kiemelt ajánlat:
1.990 Ft

1.990 Ft
1.490 Ft

Konig	Kids	pihenőszék	LED	fényekkel
Ajánlott kor: 0+. Terhelhetőség (kg): max. 18kg
Dönthető (fokozatok száma): 2 
Felszereltsége: világıt́ó játékıv́, felakasztható játékok 
Funkciói: rezgő, zenélő és világıt́ó. 
Tisztıt́ ása: a huzat levehető és mosógépben mosható

23.990 Ft
19.990 Ft
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-25 %

-17 %
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Caretero	elektromos	rendőrautó	-	Mercedes	Benz

A	 MERCEDES	 BENZ	 EQC	 POLICE	 egy	 engedéllyel	 rendelkező	
TOYZ	 autó,	 amely	 német	 márkájú	 elektromos	 autón	 alapul.
A	 megjelenés	 az 	 igazi 	 EQC	 400	 4Matic 	 modell 	 avantgárd
	és	független	esztétikáját	tükrözi,	beleértve	a	jellegzetes	LED-lámpákat.
Az 	 akkumulá tor tar tón 	 ön tapadós 	 matr i cák 	 t a l á lha tók ,	
amelyek	 a	 MERCEDES	 EQC-t	 rendőrségi	 változattá	 változtatják.							

A	 kerekek	 EVA	 habból,	 az	 ülés	 pedig	 eco-bőrből	 készült.Az	 EQC	
a	 TOYZ	 járművekben	 használt	 standard	megoldásokkal	 is	 fel	 van	
szerelve:	biztonsági	övek,	automata	fék,	lassú	indítás	és	távirányító.
Ezen 	 k ívü l 	 B luetooth 	 rád ióva l 	 i s 	 f e l 	 van 	 szere lve 	  .     

Akkumulátor:	12V	7aH    
Motor:	2x	45W	12V    
A	jármű	méretei:	105x70x48	cm

A	jármű	hasmagassága:	10	cm
Csomag	méretei:	108	x	56	x	36	cm
Felhasználó	életkora:	3-8	év

Terhelhetőség:	25	kg

74.990 Ft
64.990 Ft

-13 %



AjánljukAjándékozásra

Sensillo	szülés	utáni	párna

Sensillo	babafészek

A	Sensillo	babafészek	születéstől	6	hónapos	korig	csecsemők	számára	készült.Praktikus	pattintógombokkal	
van	felszerelve	az	oldalak	egyszerű	rögzítéséhez.A	külső	huzat	belső	része	100%	pamut	anyagból,	a	fészek	
külső	részein	pedig	puha	Minky	anyagból	készült.Az	egyszerű	szállítás	érdekében	utazótáska	is	jár	hozzá.

A	 szülés	 utáni	 párna	 elengedhetetlen	 ahhoz,	 hogy	 az	 anyuka	 ülő	 helyzetben	 is	
fájdalommentesen	 tudjon	 táplálkozni.	 Tökéletesen	 illeszkedik	 a	 testhez,	 minimálisra
	csökkenti	a	feszültséget.Kellemes	tapintású	huzat	100%	pamut.	Könnyű	tisztán	tartani.

Sensillo	szoptatós	párna

Az	 XL	 szoptatós	 párna	 tökéletes	 megoldás	 a	 szülés	 előtt	 és	 után	 is.	
Megkönnyebbülést	hoz	a	leendőanyának,	hisz	támasztja	a	fáradt	hátat,
vagy	tekercsként	szolgál	a	duzzadt	lábakra.

Fogyasztói ár:

9.990 Ft

Fogyasztói ár:

9.990 Ft

Fogyasztói ár:

2.590 Ft


