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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. Huzata kö nnyedé n
mosható . Magassá ga 5 fokozatban á llıt́ható .

49.990 Ft

-16

41.990 Ft

%

Napellenző - Panda
Vé dje meg gyermeké t a ká ros UV sugá rzá sok ellen. Az ö sszes
autó ablaká ra felszerelhető . Praktikus, kö nnyen felszerelhető ,
1 tapadó koronggal rö gzı́ t hető az ablakon.Mé rete:
36 cm x 44 cm.

2.290 Ft
1.690 Ft

-26 %

Rolós napellenző
Vé dje meg gyermeké t a ká ros UV sugá rzá sok
ellen. Az ö sszes autó ablaká ra felszerelhető . Praktikus, kö nnyen felszerelhető , 3 tapadó koronggal rö gzıt́hető az ablakon. Mé rete:
3-45 cm x 45 cm.

-26 %

2.690 Ft
1.990 Ft

Presto újszölött babakocsi - Többféle színben
A mindö ssze 52 cm szé les vá znak kö szö nhető en
lehető vé teszi, hogy kö nnyen mozoghasson a szű k
helyeken is. A Presto babakocsival kö nnyen
utazhat tö megkö zlekedé ssel. Az alumın
́ ium vá z csupá n
6,9 kg. A szö vetek Oeko -Tex tanusıt́vá nnyal
rendelkeznek, hogy garantá ljá k a baba biztonsá gá t é s
emellett a kö rnyezetvé delmet is, tová bbá
az UV sugarak ellen is vé denek.

-27 %
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219.990 Ft
159.990 Ft

Az újságban szereplő árak 2022. június 1. és 2022. július 30. 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.

On board tesvérfellépő 0-24kg
2 é ves kortó l é s 24kg-ig haszná lható . LED-el felszerelt kerekekkel
van ellá tva, melyek mozgá s kö zben vilá gıt́anak. Elem haszná lata
né lkü l. A nagyobb ellená llá s é s stabilitá s é rdeké ben lengé scsillapıt́ó
rendszerrel ellá tott kerekekkel van ellá tva. Univerzá lisan á llıt́ható
rö gzı́tő i vannak. Allı́tható hevederrel rendelkezik, amellyel a
lá btá mlá t a kerethez lehet akasztani, amikor nincs haszná latban.

-10 %

28.990 Ft
25.990Ft

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.

-6 %

8.990 Ft

8.490 Ft

Kecskeméti Bébiital 0,2l - többféle ízben

379 Ft
339 Ft

-11 %

419 Ft
369Ft
-12 %

-20 %

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

-29 %

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 -50 %

Cumisüveg melegítő 2in1 - Többféle színben
Az autó ja elektromos há ló zatá ra csatlakoztathatja a
ké szü lé ket, de aká r otthon há ló zatró l is haszná lhatja. Hő fokszabá lyzó talá lható rajta a bé bié tel ideá lis hő foká nak a
b e á l l ı́ t á s á h o z . H a a f é n y j e l z ő k i a l s z i k , a z é t e l
felmelegedett. Csak vı́zzel tud melegı́teni. Mindenfé le
ü veg vagy mű anyag cumisü veg, babaé tel melegı́té sé re
alkalmas. A tej minden tulajdonsá gá t megő rzi.

13.990 Ft

9.990 Ft

-29 %

Ajándék

NAGY KÖNNYEBSÉG .
A PICI ORRNAK
Orrszi Porszi Szá jjal
szıv
́ ható Orrszıv
́ ó

6
4

DOLOGEL
Termé szetes ható anyagú ,
a fogzá s okozta tű netek
enyhıt́é sé re

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

-17 %

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 -36 %

6.990 Ft

Intex - Játszókunyhó
Nagyszerű szó rakozá s a gyerekszobá ban, a
gyermeksarokban vagy a kertben. Legfeljebb 2 gyerek
rejtő zhet a há zban. A há znak nincs belső padló ja,
a jobb ké nyelem é rdeké ben taná csos behelyezni
egy takaró t. 3 é ves kortó l ajá nlott. Kü lö nbö ző szın
́ es
mintá kkal.

5.490 Ft
4.490 Ft

-18 %
5

Hordozókendő N16 - 2 színben

*A kép csak illusztráció.

A hordozó kendő nem csak praktikus, biztonsá gos,
hanem é lé nk szın
́ einek kö szö nhető en divatos ö ltö zé k
kiegé szıt́ő je lehet a babá nak é s mamá nak. Ujszü lö tt
kortó l is haszná lható 13 kg-ig. Tö bbfé leké ppen is megkö thető , festé kanyaga bababará t, antibakteriá lis. Az
á tló skereszt kö té s rugalmassá got biztosıt́ az anyagnak.
Anyaga: 100% pamut. Hossza 2 mé ter.

10.990 Ft

8.990 Ft
-18 %

Kenguru N13 - Többféle színben és mintával
3 hó napos kortó l 24 hó napos korig haszná lható (13kg-ig).
A baba be- é s kifelé is né zhet. Belseje 100% pamut, a
kü lseje 100% polié szter, bé lé se: polié szter szá l.

8.490 Ft

5.990 Ft
-29 %

Baba kád, kacsa mintával - kétféle színben
Ujszü lö tt kortó l haszná lható ká d, ká tfé le szın
́ ben,
kiskacsá s mintá val.Anyaga polipropilé n.
Mé rete: 100 cm.

4.190 Ft
3.790 Ft
-10 %
6

Bébitaxi

Ezzel a bé bitaxival a gyerekek is á té lhetik a vezeté s é lmé nyé t kicsiben.
A já té k há tuljá n talá lható ré szeben kö nnyedé n tudja tá rolni a gyermeke
holmijait. Hintá zá sra is alkalmas. Indulhat is a mó ka!

14.990 Ft

12.990 Ft

-13 %

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

15.990 Ft

-6 %

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.

-6 %

15.990 Ft

14.990 Ft
7

Lego Duplo számvonat
A Lego duplo termé kek 1 é s 3 é ves kor kö zö tt ajá nlottak.
Fejlő dé st segı́ t ő já té kok, amelyek segı́ t enek a piciknek
elé rni, hogy megtanuljá k a szı́ n eket, formá kat é s a
szá molá st. A szé p, szı́ n es, tö mzsi kocká k fejlesztik a
motoros ké szsé get, valamint kellemesen szó rakoztatjá k a kicsit.

6.490 Ft -8 %
5.990 Ft

Majom játék és éjjeli fény
Ajá nlott é letkor: ú jszü lö ttkortó l. Plü ss anyagbó l
ké szü lt. Nagyon puha plü ss ami zené l, illetve é jszakai
fé nyké nt is haszná lható . Fejleszti a muzikalitá st, é s az
első zenei emlé kek alapja lehet. Zené i nyugtató
hatá sú ak! Az egyé b stı́lusú dallam is a gyermek
á lomba szenderü lé sé t segıt́i.

6.490 Ft -15 %

5.490 Ft
Kék járássegítő
Lehető vé teszi, hogy babá ja megtehesse első lé pé seit egy
megbı́zható tá mogatá s segı́tsé gé vel. Mű anyag anyag.
Csú szá smentes szilikon kerekek. A há tsó kerekeken egy
csavar talá lható , amely szabá lyozza a forgá si sebessé get.
Az ó ramutató já rá sá val megegyező irá nyba forgatva a
kerekek lelassulnak, az ó ramutató já rá sá val ellenté tes
irá nyban pedig felgyorsulnak. 4 zenei mó dot
tartalmaz. 2x AA elem szü ksé ges (nem tartozé k).
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

-10 %

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 -20 %

1.990 Ft
Edgar etetőszék és fellépő - Többféle színben
Praktikus etető szé k amely a mindennapokban a kicsik
kedvencé vé vá lhat. Osszecsukható , kö nnyen szá llıt́ható é s
a há rom pontos biztonsá gi ö v miatt a szü lő k maximá lis
biztonsá gba tudhatjá k gyerkő cü ket. A ké ső bbiek sorá n
fellé pő ké nt is haszná lható . Egy szinten dö nthető há ttá mla.
6-36 hó napos korig haszná lható é s 15 kg-ig terhelhető .

18.990 Ft

13.990 Ft

-26 %

Thermobaby anatómiai bili - két féle színben
A formatervezé sé nek kö szö nhető en ké nyelmes haszná latot
biztosıt́ a gyerekek szá má ra. Modern, szıńes kialakıt́á sá nak
há la vidá man vezeti be a gyermekeket a szobatisztasá g
vilá gá ba. Anyaga lehető vé teszi a kö nnyű tisztá n tartá st.

1.490 Ft
-34 %
990 Ft
9

YO kiscipő - két méretben
Tö ké letes a baba első cipő jé nek. Kivá ló minő sé gű anyagbó l
ké szü lt. Kö nnyű é s ké nyelmes. Csú szá sgá tló s talp. Farmer
szı́ n ű , ró zsaszı́ n kiegé szı́ t ő kkel. Aranyos pihe-puha
pomponnal dıśzıt́ve. Belseje pamuttal van bé lelve, ami a
legbiztonsá gosabb é s leginká bb gyerekbará t.

Fogyasztói ár:

2.490 Ft

YOCLUB

YO kiscipő - két méretben
Gyö nyö rű ró zsaszıń szıńű balerina kiscipő . Kivá ló minő sé gű anyagbó lké szü lt.
Lá nyoknak kü lö nleges alkalmakra.Kö nnyű é s ké nyelmes.Sima, fé nyes é s
dekoratıv́an kidolgozott szé llel, amitő l nagyon elegá ns megjelené sű . A cipő
csatjá nak keresztezett pá ntjai extra eredetisé get adnak. Belseje pamuttal van
bé lelve, ami a legbiztonsá gosabb é s leginká bb gyerekbará t. A cipő nagyon kö nnyű ,
puha é s rugalmas, garantá lja a ké nyelmet

Fogyasztói ár:

YOCLUB

2.490 Ft

YO kiscipő - két méretben

Kivá ló minő sé gű anyagbó l ké szü lt. Kö nnyű é s ké nyelmes, té pő zá ras. Kedves lá nyos
baleriná k, sokszıńű ek. Fé nyes, amitő l nagyon elegá ns megjelené sű ek. Tö ké letes
bá rmilyen ü nnepsé gre vagy fotó zá sra. Minden ré szletre odafigyelve ké szü lt,
kivá ló minő sé gű anyagokbó l. Belseje pamuttal van bé lelve, ami a legbiztonsá gosabb
é s leginká bb gyerekbará t. A cipő nagyon kö nnyű , puha é s rugalmas, garantá lja a
ké nyelmet é s a viselé si ké nyelmet. A té pő zá ras pá ntnak kö szö nhető en tö ké letesen
illeszkednek a gyermek lá bá hoz.
Fogyasztói ár:

2.490 Ft
10

YOCLUB
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Disney Befix SP Luxe Mickey autósülés
15-36kg-ig haszná lható . Praktikus hiszen a huzata levehető , s kö nnyedé n mosható . A ké nyelem
é rdeké ben dupla pá rná s, ıǵy a hosszabb utakon is ké nyelmes lehet gyermeke szá má ra.
Biztonsá gos, hiszen fej é s oldalvé delemmel van ellá tva, s az autó ja 3 pontos biztonsá giö vé vel
biztonsá gban tudhatja gyermeké t 5 fokozatban tudja á llıt́ani a fejtá mlá ja magassá gá t.
Ergonomikus szerkezettel van ellá tva. Há ttá mlá ja le is vehető , ıǵy ü lé smagasıt́ó ké nt is haszná lható .
Megfelel az ECE R44/04 szabvá nynak
Gyá rtá si helye: Franciaorszá g
Mé retei:66x43x49cm Sú lya:3,9kg

28.990 Ft
24.990 Ft
-14 %
Migo Primo I-size Platimun
A biztonsá gi autó sü lé s 9-18kg-os sú lyig haszná lható , az autó
3pontos biztonsá gi ö vé vel vagy Isofix bá zistalppal
rö gzıt́hető a kocsiba. Az Isofix haszná latá val a gyerekü lé s
forgatható vá vá lik, 3 pozı́ c ió bandö nthető . A fejtá mla
4 fokozatban á llıt́ható , a gyermekbiztonsá gá ró l az 5 pontos
pá rná zott biztonsá giö v gondoskodik melynek vá llpá ntjai
á llıt́ható ak. A minő sé gi anyagbó l ké szü lt tartó s ü lé sszerkezet
kitű nő en vé d az oldalirá nyú ü tkö zé sek ellen. 76-105 cm-ig.

49.990 Ft
39.990 Ft -20 %

Migo Saturn Bonjur autósülés
A biztonsá gi autó sü lé s 9-18kg-os sú lyig haszná lható , az autó 3 pontos biztonsá gi ö vé vel,
vagy Isofix bá zistalppal rö gzıt́hető a kocsiba. Az Isofix haszná latá val a gyerekü lé s
forgatható vá vá lik, 3 pozı́ció ban dö nthető . A fejtá mla 4 fokozatban á llı́tható ,
a gyermek biztonsá gá ró l az 5 pontos pá rná zott biztonsá gi ö v gondoskodik
melynek vá llpá ntjai á llı́ t ható ak. A minő sé g i anyagbó l ké s zü lt tartó s
ü lé sszerkezet kitű nő en vé d az oldalirá nyú ü tkö zé sek ellen. Huzata levehető é s mosható .

14

54.990 Ft
-27 %
39.990 Ft

Caretero sportbabakocsi Sonata - Többféle színben
Egyszerű ö sszecsuká s, kivá ló an alkalmas tö megkö zlekedé sre.
6 hó napos kortó l ajá nlott 15 kg-os sú lyig ajá nlott. Huzata levehető é s mosó gé pben
mosható . A há t tá m la é s a lá b tá m asz á l lı́ t ható . A tető ö s szecsukható
é s levehető . Ergonomikus fogantyú vval lett ellá tva. 5 pontos biztonsá gi
ö v vel rendelkezik. Eső vé d ő vel rendelkezik é s lá b zsá k tartozik hozzá .
A há tsó kerekek zá rral rendelkeznek. Megfelel az euró pai EN 1888-as szabvá nynak.

Kiemelt ajánlat:

44.990 Ft

Migo babakocsi N50 Clark fekete
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 masszı́ v. Bolygó sı́ t ható 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 s á rolt termé keket ne kelljen kü lö n
szatyorba vagy tá ská ba tenni é s mé g cipelni sem kell! A napellenző vé di a gyermeket
a ká ros sugaraktó l,kü lső hatá soktó l illetve az ö tpontos biztonsá gi ö v a kiesé stő l.

49.990 Ft
-20 %
39.990 Ft
15

Kelengyelista

16

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
fü rdető szekré ny
1 db fü rdő ká dbeté t szivacs
vagy mű anyag
1 db vıźhő mé rő
1 db szobahő mé rő
1-1 db fü rdető , olaj, babapú der,
sampon, testá poló
1 csomag steril gé zlap
1 doboz biztonsá gi fü ltisztıt́ó
Kifogó
(Pelenkaanyagú é s frottıŕ anyagú )
Pelenka
Textilpelenka
1 db bé bi fogkefe
1 db biztonsá gi olló vagy csipesz
1 db bé bi hajkefe
1 cs. kö ldö ká poló szett
1 db popsi kenő cs,
popsitö rlő kendő
1 db orrszıv́ó , orrszi-porszi

4-5 db hosszú ujjú kombidressz
(50-56 mé ret)
4-5 db rö vid ujjú kombidressz
(50-56 mé ret)
3 db ré klis kombidressz
3 db hosszú ujjú rugdaló zó (pamut)
3 db rö vid ujjó rugdaló zó (pamut)
4 db plü ss rugdaló zó
1 db kocsikabá t
1 db overá l
Vastag illetve vé kony sapka
Kesztyű (karmolá s ellen)
Zokni, harisnya
2-3 db talpas nadrá g
1 db há ló zsá k
1 db levegő ztető zsá k

Az é vszaknak megfelelő ö ltö zé k
(overá l, kocsikabá t)
Hazahozó szett, sapka
Plé d
Hordozó

Ha szeretnél még többet megtudni a kelengyelista
kellékeiről illetve használatukról, akkor
látogass el ingyenes Kelengyebemutatónk egyikére!

Konig Kids pihenőszék LED fényekkel
Ajá nlott kor: 0+. Terhelhető sé g (kg): max. 18kg
Dö nthető (fokozatok szá ma): 2
Felszereltsé ge: vilá gıt́ó já té kıv́, felakasztható já té kok
Funkció i: rezgő , zené lő é s vilá gıt́ó
Tisztıt́á sa: a huzat levehető é s mosó gé pben mosható

23.990 Ft
-17 %
19.990 Ft
Nuby üveg és cumimosokefe
A cü misü veg mosó kefe tö ké letes kellé k a cü misü veg
mosá sá hoz, tisztá ntartá sá hoz.

-41 %

1.190 Ft
699 Ft
Babycare pelenkázó lap - Disney
Merev pelenká zó lap, amely puha é s vastag
borıt́á ssal van ellá tva. Kö nnyen é s egyszerű en
tisztıt́ható . Oldalá n é k talá lható . Mé rete: 50x80 cm.

5.690 Ft
4.990 Ft

-12 %

SunHero fényvédő jelző 10 db-os

A fé nyvé dő jelző megmutatja, mikorvan szü ksé g tö bb
naptejre azá ltal, hogy megvá ltoztatja a szın
́ é t. Illeszd
a fé nyvé dő jelző t a kicsi napfé nynek legjobban kitett
testré szé hez, lehető leg az egyik vá llá ra.Ha lila szın
́ ű
a jelzé s, azt jelenti, hogy tö bb naptejet kell alkalmazni,
ha fehé r szın
́ t jelez,azt jelenti, hogy a pici bő re vé dve
van.A fé nyvé dő jelző egy 18 mm kö rü li vé kony
bő rbará t anyag.

-17 %

2.990 Ft
2.490 Ft
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Konig Kids pihenőszék LED fényekkel
Ajá nlott kor: 0+. Terhelhető sé g (kg): max. 18kg
Dö nthető (fokozatok szá ma): 2
Felszereltsé ge: vilá gıt́ó já té kıv́, felakasztható já té kok
Funkció i: rezgő , zené lő é s vilá gıt́ó .
Tisztıt́á sa: a huzat levehető é s mosó gé pben mosható

-17 %

23.990 Ft
19.990 Ft
Gyerek utazópárna - Star Wars

Ez a gyermek utazó pá rna lehető vé teszi, hogy a fejé t
ké nyelmesen oldalra tudja tá masztani, megkö nnyıt́ve
gyermeke nyaki gerincé t. Ez a termé k 3 é ves kortó l
alkalmas gyermekek szá má ra.

Kiemelt ajánlat:
990 Ft
Disney Rolós árnyékoló - Star Wars

1 db roló s á rnyé koló t tartalmaz! Megakadá lyozza, hogy a
nap a gyermek szemé be sü ssö n.Nem akadá lyozza a
kilá tá st. Nö velik az utazá s ké nyelmé t. Szó rakoztatja a
gyermeket. Tapadó korong segı́tsé gé vel kö nnyedé n
rö gzı́ t hető . A legtö bb autó modellhez illeszkedik.

Kiemelt ajánlat:
1.990 Ft
Disney Árnyékoló - Sofia hercegnő

Ké t darabos kiszerelé s, az á rnyé koló kat a szé lvé dő re a
tapadó korongok á ltal lehet rö gzı́ t eni. Illeszkedik
mindegyik fajtá jú autó hoz. Ovja a csemeté ket a napfé nytő l.

-25 %
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1.990 Ft
1.490 Ft

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 akkumulátortartón öntapadós matricák találhatók,
amelyek a MERCEDES EQC-t rendőrségi változattá változtatják.

74.990 Ft
64.990 Ft
-13 %

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 kívül Bluetooth rádióval is fel van szerelve .

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
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Ajándékozásra

Ajánljuk

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

Sensillo szülés utáni párna

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.
Fogyasztói ár:

2.590 Ft
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.
Fogyasztói ár:

9.990 Ft

