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A	 termékek	 műszakilag,	 illetve	 külsőleg	 eltérhetnek	 a	
fotón	látottaktól.	Az	esetleges	helyesírási,	illetve	nyomdai	hibákért	
nem	vállalunk	felelősséget.	Az	újságban	szereplő	termékek	egy	ré-
sze	csak	korlátozott		mennyiségben	áll	rendelkezésre,	 így	ajánla-
taink	 a	 készlet	 erejéig	 érvényesek.	 A	 termékek	 dekoráció	 nélkül	
kerülnek	értékesítésbe.	

Kedves	Anyukák	és	Apukák!
Először	is	engedjétek	meg,	hogy	gratuláljunk	születendő	

kisbabátokhoz.	Csodálatos	időszak	veszi	kezdetét.
	Rengeteg	a	tennivaló,	és	az	új	információ.

A	Babavilágban	a	munkatársaknak	az	a	célja,	hogy	Ti	magabiztos
szülőkké	váljatok,	harmonikus	és	biztonságos	környezetet	
tudjatok	teremteni	a	babátok	számára.	Kismamáinkat		

folyamatosan	oktatjuk	az	általunk	forgalmazott	termékek	
használatáról,	valamint	előadásokat	is	tartunk	áruházainkban.
A	Tim	Attila	mentős	Apuka	által	tartott	Életmentő	előadásunkkal

már	6	baba	életét	mentettük	meg.
Kívánjuk,	hogy	élvezzétek	a	várandósság	minden	pillanatát,

gyertek	el	előadásainkra	és	köszönjük,
hogy	a	Babavilágot	választjátok!

A	Babavilág	csapata

Köszöntő WWW.BABAVILAGNET.HU
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Babavilág	Kuponok
	Érvényes	minden	üzletünkben	a	kupon	felmutatásával
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8%	kedvezmény	
a	téli	cipőkre

	

8%	kedvezmény	
a	Gólyahír	ruhákra

	

Ajándék	BabyBruin
termék	minta	minden

kiságyhoz
	

Ajándék	Temmel	sík
pelenkázólap	
komódhoz

	

+1	év	garancia
Adbor	3	funkciós
babakocsihoz

	

+6	hónap	garancia
Nania	és	Migo

ülésekre
	

5%	kedvezmény
minden	játékra

	

Minden	etetőszékhez
ajándék	2db	

Kecskeméti	4	hónapos
bébiétel

	

A	kedvezmény	más	akcióval	nem	összevonható!
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2022.november	1.-től	-	2022.november	21.-ig
	

2022.november	22.-től	-	2022.december	4.-ig
	

2022.december	4.-től	-	2022.december	17.-ig
	

2022.december	4.-től	-	2022.december	17.-ig
	

2022.november	1.-től	-	2022.december	1.-ig
	

2022.november	30.-tól	-	2022.december	31.-ig
	

2023.január	1.-től	-	2023.január	31.-ig
	

2022.december	4.-től	-	2022.december	31.-ig
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Kelengyelista
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
Babaöböl
Babafészek
Páramérő készülék
Laposfejűség elleni babapárna
Pelenkázó lap

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 
Mosdókesztyű
Szivacs

A	kismamának	szükség	szerint:
2 db hálóing, köntös
3 db 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
Fertőtlenıt́ő
Szoptatós párna
Mellszıv́ó
Tisztıt́ ószerek
Szıv́hang figyelő
Szülés utáni ülőpárna

Kelengye és Szülni fogok

listánkat online is elérhetitek!

Ajánlásával
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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!

Egyéb	kiegészítő:
Szundikendő
Kontrasztos kiskönyv
Babanapló
Tejserkentő tea
Baby on board jelzés autóra
Reflux párna
Elfordulásgátló párna
Apás szett

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

További	Tommee	Tippee
termékekről	érdeklődj

weboldalunkon
www.babavilagnet.hu
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Mi	történik	az	első	hónapban?		
Ha	pozitív	lett	terhességi	teszted	és	az	orvosi	vizsgálat	után	a	védőnőd	kiállítja	a	terhes	gondozási	
kiskönyvet,	ekkor	beszéld	meg	vele,	hogy	milyen	vitaminokat	javasol	neked.	A	gardróbodban	helyezd	
hátra	a	túlságosan	szűk	ruhákat.Azonnal	abba	kell	hagynod	a	cigarettázást	és	az	alkoholfogyasztást	a
baba	érdekében	is.	
Orvos	választáson	is	gondolkozhatsz.	

Mi	történik	a	második	hónapban?
Ettől	az	időszaktól	kezdve	érezheted	a	terhesség	tüneteit	fizikálisan	is.	Sok	kismama	érez	émelygést,	
hányingert,	kezdődhet	a	reggeli	rosszullét	és	a	mellfeszülés.	Gyakori	a	szokatlan	ételek	kívánása,	
illetve	a	szagokra	való	érzékenység	is.	Az	embriód	szíve	már	magától	ver.	Mielőtt	orvoshoz	mész,
otthon	állíts	össze	egy	kérdéssort,	ha	a	rendelőben	a	meghatódottságodtól	nem	tudnál	kérdezni.
Ekkor	az	orvosod	megbecsüli	a	baba	születési	időpontját	is.

		Mi	történik	a	harmadik	hónapban?
Ha	már	van	gyermeked,	itt	az	ideje	elmondani,	hogy	kistestvére	lesz,	hiszen	neki	is	fel	kell	készülnie	
a	gondoskodó	nővér	vagy	a	hősies	bátyus	szerepére.	Sőt	elújságolhatod	mindenkinek,	akinek
szeretnéd	az	új	trónörökös	érkezését.	Ha	a	bőröd	nagyon	feszül	és	szeretnéd	megóvni	a	stria	
csíkoktól,	akkor	használj	stria	krémet.	Nyugodtan	eljárhatsz	kismama	tornára	is.

	

		
Mi	történik	a	negyedik	hónapban?
A	második	ultrahang,	szokás	szerint	18.	hétben	valósul	meg.	Magzatod	ekkor	már	17cm	és	280	gramm
is	lehet.	Ha	a	baba	úgy	fekszik	a	hasadban,	akkor	már	a	nemét	is	meg	lehet	állapítani,	valamint	
hallhatod	a	szívverését.	Feltétlenül	menj	el	fogorvoshoz.	

	

		

Mi	történik	az	ötödik	hónapban?
A	babád	már	nagyon	aktív.	Játszik	a	köldökzsinórral	és	rugdossa	a	hasad,	mintha	csak	azt	mondaná:	
„Anya,	hamarosan	kívülről	is	megismerjük	egymást!”Látszódik	a	kis	keze	és	úszkál	a	hasadban.
Hallja	a	hangodat,	mesélj	és	énekelj	is	neki.	Pihenj,	lazíts,	és	ha	már	nem	dolgozol,	akkor	gyere	el	
kisbabád	érkezéséhez	szükséges	előadásainkra,	és	járj	el	kismamatornára.		

	

		

Mi	történik	a	hatodik	hónapban?
Elérkezett	az	idő,	hogy	bevásárolj	babád	érkezésére.	Megrendeld	a	bababútorokat,	természetesen	a	
Babavilágban,	amelynek	minimum	4-6	hét	a	gyártási	ideje.	Nagy	segítségedre	lehet	a	fentebb	látható	
csekk	listánk.	Megtervezheted	a	szobáját	a	színét	és	ne	felejtsd	el,	szükséged	lesz	egy	jó	babakocsira	
és	babatermékekre	is.		

	

		

Mi	történik	a	7.	hónapban?
Ha	eddig	nem	tanakodtatok,	mi	legye	a	baba	neve,	akkor	itt	az	ideje	fellapozni	az	utónévkönyvet.	
A	babád	érzékszervei	már	tökéletesen	működnek.	Eljött	az	ideje,hogy	összekészítsd	azokat	a	
termékeket,	amelyekre	szükséged	lehet	a	szülészeten,hiszen	akár	már	a	7.	hónapban	is	beindulhat	
szülés.	A	terhesség	utolsó	szakaszában	a	legtöbb	szülő	megismerkedik	a	szülés	folyamatával,	
helyszínével	-	szülésfelkészítő	tanfolyamra	jár	-,hogy	amikor	eljön	a	nagy	nap,	magabiztosabb	és
felkészültebb	legyen.	Arra	is	jó	alkalom	lehet,	hogy	megismerkedj	a	többi	kismamával,	így	
tapasztalataitokat	ki	tudjátok	cserélni.	Tudod	már,	hogy	ki	lesz	veled	a	szülőszobában?
	

	

		

Mi	történik	a	nyolcadik	hónapban?
Ilyenkor	a	kismamák,	sürögnek	–	forognak,	próbálnak	mindent	előkészíteni	a	babaérkezésére,	mert	
beindul	az	úgynevezett	„fészerakó”	ösztön.	A	babaszoba	készen	áll	és	várja	hamarosan	érkező	
icipici	lakóját.	

	

	

		

Mi	történik	a	kilencedik	hónapban?
A	baba	már	50	cm	hosszú.	Bármikor	úgy	dönthet,	hogy	a	világra	jön,	úgyhogy	a	babaszobának	és	a	
családodnak	is	készen	kell	állnia.	Család	születik!	Szóval	izgulsz	már?

	

	

	

		

Mi	történik	a	9	hónap	alatt?
A	terhesség	csodálatos	dolog,	hiszen	egy	nő	akkor	teljesedik	ki	igazán,	ha	anyává	válik.	A	várandósság	derűssé	

és	boldoggá	teszi	a	kismamát,	így	a	körülötte	élők	is	vidámak	lesznek.	
De	mi	is	történik	pontosan	a	terhességed	ideje	alatt?	Mikor	minek	jön	el	az	ideje?	
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Kismama ruha

Fő	inspirációnk,	hogy	kismamáink
	kényelmesen,	divatosan	töltsék	mind	a	
9	hónapjukat.	Fontos	szempont,	hogy	a
	leendő	anyukák	számára	az	öltözködés
	ne	luxus,	hanem	mindenki	számára

	elérhető	legyen.

Kismamaruháinkat	megtalálod
	a	Babavilág	Gyermekáruházakban.

www.babavilagnet.hu

Kabátok

Hálóingek,

Köntösök

Szebbnél-szebb

 elegáns ruhák
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Gólyahír	ruháink,
kellékeink

Ha szuper minőségű, szıńtartó, 
formatartó, kiváló nedvszıv́ó 
képességű	kifogót szeretnél 

gyermeked számára, jó
 helyen jársz!

Kiváló minőségű baba	overál, a hideg 
napokra! Többféle méretben és szıń ben 

elérhető.

5 részes babaruha szett, pamutból.
Kiváló minőségű Magyar termék. A szett 

több méretben rendelhető. 
A szett tartalma: 

-1 db átlapolós patentos body
-1 db ujjatlan rugdalózó

-1 db elöl patentos kocsikabát
-1 db vékony megkötős cérna sapka

-1 pár karmolás elleni kiskesztyű

Hazahozós	szett

Gyermek body több méretben,
 fazonban és szıń ben is elérhető. 

44-es mérettől 98-as méretig.



Hogyan	válasszunk	cipőt	gyermekünknek?	

Ha	eljössz	hozzánk	áruházainkba,	akkor	sokkal	könnyebb	dolgod	lesz,	
mert	a	méretválasztásnál	mindenben	segítségedre	leszünk,	és	biztos

	lehetsz	benne,	hogy	a	legtökéletesebb	méretű,	fazonú	lábbelit	választod	gyermekednek.	

Ha	viszont	online	szeretnél	rendelni	webáruházunkból,	akkor	a	méretválasztás	
némi	terhet	róhat	rád.		Sokan	aggódtok,	hogy	vajon	jó	lesz	a	gyermekre	a	megrendelt	cipő.....

Segítünk	Neked!	
Első	és	legfontosabb	teendőd,	hogy	mérd	le	a	gyermeked	lábát.	

Mezítláb	a	legjobb,	zokni	nélkül	állítsd	őt	egy	papírlapra,	és	rajzold	körbe	a	lábát.	
Figyelj	arra,	hogy	függölegesen	tartsd	a	ceruzát,	hogy	tényleg	pont	a	körméretét	rajzold.	

Előnyösebb	ha	lábát	körbe	rajzolod,	
mert	a	gyerekeknél	simán	előfordulhat,	hogy	az	egyik	lábuk/talpuk	hosszabb/rövidebb

	mint	a	másik,	hiszen	épp	növekedésben	vannak.	

Miután	körberajzoltad	a	lábacskákat,	mérd	meg	a	két	legtávolabbi	pont	közötti	távolságot.	
Ha	megvan	az	adat,	hogy	16,8	cm	a	gyermeked	talphossza....akkor	már	

csak	annyit	kell	tudnod,	és	ez	fontos,	hogy	mindig	legalább	fél	centivel	hosszabb	legyen	a	cipő,	
szandál	belső	talphossza,	mint	a	talpának	a	hossza.	

Persze	ez	függ	a	cipő,	szandál	fazonjától	is.	
Ha	magas	szárú	a	cipő,	ha	bundás,	akkor	simán	be	lehet	vállalni	akár	1	cm	különbséget	is,
	de	ha	pl.	tornacipőt,	vászoncipőt	vagy	balerinát	választasz,	akkor	pedig	épp	csak	hogy

	meglegyen	a	fél	cm,	mert	ha	túl	nagy	a	cipő,	akkor	kijárkál	belőle	a	lába,	kidörzsöli	a	sarkát,	
és	kellemetlen	érzés	lesz	a	viselése.	
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Mindig ellenőrizze, hogy a baba fürdővize a megfelelő 
hőmérsékletű-e. A Thermobaby Thermometer 

vıźhőmérő babáknak nélkülözhetetlen eszköz, amelyet 
O� n is szinte minden nap segıt́ségül fog hıv́ni.

Thermobaby	vízhőmérő		

Thermobaby	tengeri	szivacs	
A hidrofil természetes szivacs
 puha és kellemes tapintású, 

alkalmazkodva a baba bőréhez.

 
Thermobaby	fellépő		

A gyermek hamar megkedveli a rajta található mosolygós
 arcot, ıǵy örömmel fogja használni.

Maximum 150kg a teherbıŕ ása.
Csúszásmentes talp, csúszásmentes felület.

A kád modern formája, s élei lekerekıt́ett formája 
lehetővé teszi, hogy gyermekét biztonságban fürdesse.

A csomag nem tartalmazza az állványt és a tömlőt.
3 divatos szıń ben elérhető.

Thermobaby	Vasco	kád		

Thermobaby	Aquababy	
fürdetőkarika	-	többféle	színben		
A Thermobaby Aquababy fürdető karika 

megtartja a babát miközben mégis szabadon mozoghat.
Könnyedén fixálható az erős tapadókorongok 

segıt́ ségével, ıǵ y biztosıt́ va a stabilitást.
7-16 hónapos korig ajánlott, maximum 13 kg-os súlyig.

Mérete: 33x24x33 cm
 

 Thermobaby	fésűkefe	

-	többféle	színben		
Rugalmas és puha nylon sörtékkel felszerelt kefe, 

amely kıḿéli a gyermek haját.
Egy darab kefe és fésű található a csomagban.

 

 
Thermobaby	bébiolló	

Ideális a gyermek körmeinek biztonságos vágására.
Lekerekıt́ett csúccsal rendelkezik.

Felhasznált anyagok: Rozsdamentes fém és műanyag.
Több szıńben kapható.

 

 

A körömvirág aktıv́ hatóanyagával készült
 Chicco könnymentes babasampon használható

 már az első napoktól kezdve. E� rzékeny újszülött bőrre 
lett kifejlesztve. Klinikailag és dermatológiailag

 tesztelt érzékeny bőrtıṕuson. Hypoallergén, 
parabén- alkohol- SLES és SLS- tartósıt́ ószer- és 

szıń ezőanyagmentes.

Chicco	koszmó	elleni	sampon		
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Megóvja gyermekedet attól, hogy elcsússzon a 
fürdőkádban. Extra hosszú (43x91 cm), két gyermek

 fürdetésére is alkalmas. Extra térdelő 
párnát is tartalmaz, ezért a fürdetés könnyebb lesz 

neked is! Csúszásmentes, puha, könnyű anyagú, lyukacsos. 
Mosógépben mosható. 

Elérhető kék és tenger mintás szıń ekben.

 

Clevamama	csúszásgátló	és
	térdelőpárna



100cm-es fürdőkád újszülött kortól használható,
 gyönyörű szıń ei és vidám grafikái élvezetesebbé 

teszik a fürdést. Több szıńben kapható.

Maltex	kád	

Pepe	kádállvány	
100 cm-es kádállvány, piskótakádhoz.

Az állvány stabil, könnyen használható.
O� sszecsukva, kevés helyet foglal el.

 

Bblüv	Hajmosó	karika		
Szilikon anyagból készült hajmosó karika.

Használatával elkerülhető, hogy belemenjen a vıź vagy
 a sampon a gyermek szemébe és a fülébe.

Több fokozatban állıt́ ható. 100%-ban puha és 
rugalmas élelmiszer-minőségű szilikon

 (FDA jóváhagyva).
BPA,Ftalát és PVC mentes

 
Thermobaby	Kiddyloo	wc	szűkítő

Ideális a gyermek wc-zésre tanıt́ásához az átölelő 
formakialakıt́ásnak és a csúszásgátlóknak köszönhetően.
Könnyen összehajtható és tárolható.Ergonomikus fogók.

A� llıt́ ható lépcső. A� llıt́ ható láb-magasság.
18 hónapos kortól használható. Több szıńben kapható.

Pezoderm	fürdető	krém	250g				
Tradicionális receptúra alapján, modern felfogásban

 és gyógyszertári minőségben elkészıt́ ett gyengéd, 
mosakodó krém az egész családnak.

Hosszabb eltarthatóság, jól kenhetőség jellemzi,
 könnyen elegyedik vıźzel.

Nem tartalmaz: szıń ezéket, mesterséges 
illatanyagokat,parabént.

Száraz, érzékeny és normál bőrre is ajánlott.
Babáknak és kisgyermekeknek is használható.

 

 
Sensillo	babatartó	szivacs				

A csecsemők számára készült fürdőbetét
 növeli a biztonságot és megkönnyıt́i a legkisebb 

gyermekek gondozását. Lehetővé teszi, hogy 
a baba megfelelő pozıćiót tartson a fürdőkádban, 

ezzel egyidejűleg korlátozza a vıźben való fulladás
 lehetőségét. Több szıńben kapható.

 

 
Maltex	babatartó

A megfelelően kialakıt́ott és a gyermekek
 anatómiai adottságaihoz igazıt́ott forma biztosıt́ ja 

a gyerek biztonságos pozıć ióját fürdés közben.
Több szıńben kapható.

Vaganza	kifogó
100% pamut frottıŕból készültek,

 nedvszıv́óak és gyorsan száradnak. 
A szülők is értékelni fogják gondos, nem irritáló

 varrásukat. 
100x100 cm-es méretben, több szıńben kapható.
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Ajándék
mosdókesztyűvel!



10+1	tipp	a	babád	fájdalommentes
	szoptatásához

Cikkünket	lektorálta	Nagy	Csilla	szoptatási	tanácsadó,	aki	több,	mint	20	éves	szakmai	tapasztalattal	rendelkezik	ezen	a	területen	
szakápolóként	az	újszülött	osztályon,	a	debreceni	Szülészeti	Klinikán.	Minden	Édesanya	tudja,	hogy	a	szoptatás	a	legjobb
	mind	a	babának,	mind	a	mamának!		A	baba	megszületését	követő	első	hetek	izgalmasak	és	érzelmileg	telítettek	lehetnek.	

Ezért	összeállítottunk	egy	olyan	gyűjteményt,	ami	támogathat	Téged	abban,	hogy	a	lehető	legoptimálisabban	éljétek	meg	ezeket	
a	csodálatos	időket	együtt.	A	higiénia	és	a	sterilitás	nagyon	fontos	a	baba	első	évében,	mert	szervezete	nem	kellően	ellenálló

	még	a	kórokozókkal	szemben.	

1.	Korai	kezdés,	a	megfelelő	tejtermelésért:	
Újszülöttedet	szülés	után	minél	előbb	tedd	mellre!
	Neki	24	óránként	(naponta)	akár	8-12	szoptatásra	
is	lehet	szüksége.	Minél	gyakrabban	szoptatsz	annál
	több	tejed	lesz!
  
2.	Higgy	magadban!	
A	szoptatásnak	sok-sok	előnye	van;	nemcsak	a	baba,
hanem	a	mama	számára	is.	Természetes,	hogy	
kismamaként	aggódsz,	hogy	nem	fogod	tudni	a	
kisbabádat	szoptatni,	vagy	nem	lesz	elég	tejed.	
Ha	egy	újszülöttnek	naponta	3-5	alkalommal	van	
széklete	és	6-8	pisis	pelenkát	veszel	ki	alóla,	akkor	a
baba	eleget	szopik.	A	szoptatás	nem	nehéz,	de	ha
nem	is	megy	egyszerűen	a	dolog,	van	egy	jó	hírünk:
meg	lehet	tanulni.	

		3.	Anyatej	vagy	tápszer?
Az	anyatej	a	legmegfelelőbb	táplálék	a	babádnak.		
Előnyös,	mert	minden	tápanyagot	tartalmaz,	amire	
szüksége	van	(például	antitesteket),	segítve	az	
immunrendszerének	a	kialakulását.		Védelmet	nyújt
a	gyomor	és	a	bélfertőzések	ellen,	plusz	a	szoptatott
babák	között	nagyságrenddel	kisebb	számban	lehet
találni	vírus-,	bakteriális	fertőzést	vagy	hasmenést.	
A	baba	későbbi	életszakaszaiban	kevesebb	az	elhízás,
és	a	cukorbetegség	is	ritkább.		Előnyös	a	mamának,	
neked	is,	mert	most	segíti	a	méh	összehúzódását,	
csökkenti	a	gyermekágyi	vérzést.	Egyszerűbben	
tudsz	utazni	és	több	lehet	az	együtt	töltött	belsőséges
idő.	Kevesebb	energiát	kell	az	étel	elkészítésére,	
sterilizálására	fordítani.	Hosszú	távú	előnye,hogy	
Nálad	a	csontritkulás	mértéke	és	a	rák	gyakorisága	
csökkenhet.		

4.	Előtej
A	szoptatás	első	napjaiban,	kis	mennyiségben	a	
melledből	sárgás,	krémes	előtej	ürül.	Ez	sok	fehérjét,	
vitamint	és	betegségek	elleni	védőanyagot	is	tartalmaz.		
Segíti	a	magzatszurok	kiürülését		a	belekből	és	így	csökkenti
az	újszülöttkori	sárgaság	kialakulását.	Megszünteti	a	baba	
éhség–,	és	szomjúságérzetét.	

5.	Drága	anyatej!	
Amíg	szoptatod	a	babádat,	addig	a	melled	általában	elég	tejet
termel.	Tejbelövelléskor,	ami	a	szülést	követő	2-5.	napon	
történik	meg,	a	melledet	feszesebbnek	és	melegebbnek	is	érezheted.	
Ilyenkor	rövid	ideig	a	melledre	meleg	borogatást	rakhatsz,	ami	segíti	
a	tej	megindulását,	kiürülését.	Tejbelövellés	után	előfordulhat,	hogy
a	tej	csöpög	a	másik	mellből	is.	Ez	különösen	akkor	lehet,	amikor
szoptatsz,	vagy	ha	a	szoptatásra	gondolsz,	fejés	alatt,	vagy	ha
megkérdezik	Tőled,	hogy	tudod-e	szoptatni	a	babádat,	vagy	
amikor	a	hálószobátokba	vonultok	a	pároddal	akkor	is	előfordulhat.	
Ilyenkor	használj	eldobható	vagy	mosható	mellbetétet,	hogy	a	ruhád
ne	legyen	foltos.	De	van	egy	szuper	tippünk:	ha	nem	akarod	kidobni	
a	drága	anyatejet,	akkor	használj	tejfelfogó	kagylót,	amit	a	melltartóba	
helyezve	felfogja	csöpögő	tejet,	amit	később	le	is	tudsz	fagyasztani.	

6.	Egyszerre	csak	egy!
Minden	alkalommal	csak	egy	mellből	szoptassunk.	Szoptatás	
során	először	egy	hígabb,	cukrosabb,	majd	a	zsírosabb,	magasabb	
kalória	tartalmú	tej	ürül.		Ha	a	baba	kevéssel	a	szoptatás	után	
éhesnek	tűnik,	tedd	ismét	ugyanarra	a	mellre.	Ugyanis	attól	is	
lehet	a	baba	hasfájós,	ha	mindkét	mellből	csak	a	cukros	tejet	
kapja	meg,	ami	inkább	csak	szomjoltó.	Így	a	zsírosabb,	krémesebb,
kalóriadúsabb	tej,	ami	csökkenti	az	éhségét,	amitől	igazán	
növekedne	a	baba,	az	a	mellben	marad.	

7.	Fájdalom	kezelése
Szoptatáskor	sok	kismama	fájdalmat	érez.	Ez	adódhat	a	nem	
megfelelő	szoptatási	helyzetből	és	a	nem	megfelelő	mellre	
helyezésből	is.	Amikor	a	mellbimbó	kisebesedik	a	fájdalom	miatt
nincs	is	kedved	szoptatni,	akkor	a	mellben	pang	a	tej,	és	ilyenkor
mellgyulladás	is	kialakulhat.		Ekkor	a	tej	mennyisége	is	csökkenhet,
ezért	szoptass	gyakrabban,	de	rövidebb	ideig.	Először	mindig	a	
kevésbé	sebes	mellbimbóra	helyezd	a	csecsemőt.	Szoptatás	előtt
fejj	ki	egy	kevés	tejet,	ez	megkönnyíti	a	ráharapást.	Kerüld	az	olyan
ruhát,	amiben	a	mellbimbód	rosszul	szellőzik,	vagy	kidörzsölheti,
irritálhatja.	Amikor	mégis	fájdalmas	a	feszülő	melled,	akkor	a	
langyos	zuhany	és	az	enyhe	masszírozás	is	segíthet.	
Fájdalomcsillapítót	csak	szakorvossal	történő	konzultálás	után	
szedj!
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Ha	úgy	érzed,	mintha	kemény	csomók	lennének	a	
melledben,	akkor	nyugodtan	fordulj	szoptatási	
tanácsadóhoz,	vagy	a	védőnőhöz,	aki	
segíthet	a	probléma	megszüntetésében.	Használhatsz	
langyos	vizes	borogatást,	és	mindenképpen	próbálj	
többet	pihenni!	A	bimbó	kisebesedése	esetén	a	már	
korábban	említett	anyatejgyűjtő	kagylót	tudod	használni.
Megvédi,	biztosítja	a	levegőzést,	így	gyógyul	a	mellbimbó.
	A	bimbóvédőt	ne	használd	40	percnél	tovább	
szoptatáskor,	mert	előnytelen	a	tejcsatornákra	gyakorolt	
folyamatos	nyomás	miatt.		A	bimbókrém	megelőzi	a	
bimbó	kipirosodását,	és	segíti	a	sérülések	gyógyulását.	
A	krém	antiallergén,	így	szoptatás	előtt	sem	muszáj	
lemosni. 

8.	Hogyan	szoptass	sikeresen?
A	sikeres	szoptatás	talán	legnagyobb	titka	abban	rejlik,	
hogy	a	babát	megfelelően	helyezzük	a	mellre.	
Fordítsd	a	babádat	teljesen	magad	felé,	hogy	szemben	
legyetek	egymással	a	legkényelmesebb	testhelyzetben,	akár	
fekve	is.	A	kényelmes	pózt	könnyebben	eléred	egy	kényeztető	
párna	segítségével.	Ne	felejtsd	el,	hogy	bármilyen	testhelyzetet
is	választasz,	nem	neked	kell	a	babádhoz	hajolni,	hanem	őt	
kell	odahúznod	magadhoz.	A	baba	feje	a	könyökhajlatodban	
legyen,	és	úgy	húzd	magad	felé,	hogy	mellmagasságban	legyen	
az	arca,	és	a	hasa	feléd	forduljon.		Ha	elhelyezkedtetek,	akkor	
érintsd	a	baba	orrát	és	alsó	ajkát	a	mellbimbóhoz.	Ez	arra	fogja	
ösztönözi,	hogy	nagyra	nyissa	a	száját.		Húzd	magadhoz	és	
győződj	meg	róla,	hogy	a	baba	jól	bekapta	a	melled.	Ha	úgy	érzed,	
hogy		nem,	próbáld	nyugodtan	többször	is.	Akkor	a	jó,	amikor	a
bimbód	a	szájüregében	a	lágy	szájpadlásnál	helyezkedik	el.	
Ügyelj,hogy	a	bimbóudvarból	minél	nagyobb	rész	a	szájában	
legyen.	Fájdalmat	akkor	érzel,	amikor	a	bimbód	a	kemény
szájpadlásnál,	elől	helyezkedik	el,	ekkor	dörzsölődik.	Ilyenkor	
sajnos	a	szoptatás	nem	lesz	eredményes.	

9.	Ne	az	óra	jelezze	mikor	jött	el	a	szoptatás	ideje!	
A	baba	igénye	szerinti	szoptatása	biztosítja	a	megfelelő	tej	
termelődését	és	megfelelő	bensőséges	érzelmi	kapcsolatot
biztosít.Ezen	kívül	még	3	fontos	dolog,	ami	segíthet:	
kényeztetőpárna,	innivaló	és	nyugalom.	Próbálj	meg	akkor	
szoptatni,	amikor	igényli,nincsenek	kőbe	vésett	szabályok!	
Minden	baba	más.	De	nagyon	fontos,	hogy	saját	rendszert	
alakítsatok	ki,	mert	az	biztonságot	nyújt	Neked	és	a	babának	is.
A	baba	az	első	hetekben	akár	2	óránként	is	szopizhat.	Amikor	
hatékonyan,	igény	szerint	szopizik	akkor	súlya	gyarapszik,	
nyugodt.	2-3	hetes,	6	hetes	és	majd	kb.	3	hónapos	korban
jelentkezik	az	igénynövekedés,	amikor	már	jelzi,	hogy	nagyobb	
tejmennyiségre	van	szüksége.		A	szoptatás	hosszúsága	függ	a	
baba	étvágyától,	a	napszaktól,	minél	nagyobb	a	baba	annál	
rövidebb	lesz	a	szoptatás	időtartalma,	és	a	gyakorisága	
is	csökken.	Mindig	vegyél	magadhoz	innivalót,	ha	közben	is	kell	
innod,	mert	megszomjazol.	Fogyassz	amit	csak	kívánsz,	
természetesen	nem	alkoholos	folyadékot,	és	nem	olyat	
ami	szelet	okoz.	

A	szoptatás	megkezdése	előtt	megfelelően	támaszd	meg	
magad,	mivel	utána	mellőzni	kell	a	mozgást,	mert	az	
megzavarhatja	a	babát.	Az	anyatej	könnyű	emészthetősége	
miatt	a	baba	hamar	éhes	lesz,	ezért	ébrednek	fel	a	szoptatott
babák	éjszaka.	Éjjel	ne	kapcsolj	villanyt,	nyugodtan	húzd	
magadhoz	közel	a	babát	és	úgy	szoptasd	meg!		Amikor	a	
szoptatást	valami	miatt	meg	akarod	szakítani,	vagy	be	
akarod	fejezni,	óvatosan	helyezd	a	tiszta	ujjad	a	baba	
szájzugába,	hogy	megszüntesd	a	szívóerőt.	

10.	Az	anyatej	lefejése
Hasznos,	mert	nem	kell	tápszert	adnod	a	babának,	így	
élvezheti	a	baba	az	anyatejet	akkor	is,	amikor	nincs	Veled!
Az	anyatej	lefejésének	több	oka	is	lehet:
-a	baba	koraszülött	vagy	beteg
-túlságosan	sok	tejed	van
-pont,	hogy	kevés	a	tejed	és	növelni	kell	a	mennyiségét
-el	kell	menned	otthonról
-apára,	mamára	szeretnéd	hagyni,	hogy	megetesse	a	babát.		
A	tejet	kézi	-,	vagy	gépi	mellszívóval	fejheted	le,	közvetlenül	
a	tárolóba	a	könnyebb	fagyasztás	érdekében.	Az	elektromos	
mellszívóknál		általában,	be	tudod	állítani	a	számodra	
leghatékonyabb	szíváserőséget,	memóriával	rendelkeznek,
van	stimuláló	-,	és	fejő	üzemmódja	is.	A	kézi	mellszívók	
olcsóbbak,	könnyebbek,	mint	az	elektromos	társaik,	és	áram	
sem	kell	hozzá.	Viszont	előfordulhat,	hogy	nincs	stimuláló	
üzemmódja	és	memóriája.	Akkor	arra	figyelj,	hogy	az	első	
2	percben	csak	kicsit	nyomd	le	a	kart,	amíg	a	tejleadó	
reflexet	kiváltod.	Utána	csak	a	legkisebb	szíváserősséggel	
fejj,	hogy	nehogy	sérüljön	a	bimbód.	Lehetőleg	a	baba	szopási	
ritmusával	megegyezően	fejj.	Minél	több	tejet	fejsz	le	annál	
több	tej	termelődik.	Az	anyatejet	szobahőmérsékleten	
legfeljebb	1	órát,	hűtőszekrényben	24	órát,	méhhűtőben	
3	hónapot	tárolhatod.	

+	1.	Miért	ne	használj	cumisüveget?
Mikor	a	baba	cumisüvegből	kap	élelmet,	hamar	tele	lesz	a	
hasa	és	nem	akar	szopizni.	A	tej	a	cumisüvegből	erőfeszítés	
nélkül	folyik,	le	fog	szokni	a	szopizásról,	mert	az	üvegből	
nem	kell	megdolgoznia	a	táplálékért.Így	kevesebb	anyatej	
képződik,	vagyis	folyamatosan	csökkenni	fog	a	mennyisége	
a	mellben.	Mellből	kevesebbet	fog	enni	a	baba	és	éhes	marad
és	Te	is	ingerült	lehetsz.	Ez	tehát	egy	ördögi	kör,	aminek	
a	végén,	elapadt	tej,	nyűgös	baba	és	frusztrált	anyuka	marad.
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Thermobaby	36db-os	

melltartóbetét	

Anatómiailag kialakıt́ott és ulta szıv́ó képességgel 
ellátott. Az egyszer használatos melltartó betét szárazon

 tartja az anyukák érzékeny bőrét, 
miközben biztosıt́ ja a kényelmet és diszkréciót.

36-os kiszerelésben kapható.

 



Várandós és aranyeres kismamáknál a nagyobb 
mennyiségű váladék eltávolıt́ásához és a fertőzés 

megelőzéséhez.  Szülés után az égő érzés, a fájdalom 
csökkentésére, a gáttáji sérülés és/vagy a gátmetszés 

sebének regenerálódásához és a komfortérzet növelésére. 
Nem csak kismamáknak, aranyeresség, vizelettartási
 zavarok esetén, de akár a menstruáció és utazások 

idejére is!

Lansinoh	intim	kézi	zuhany	

Lansinoh	hideg	és	meleg	szülés

	utáni	terápiás	párna	
Hűsıt́ő fájdalomcsillapıt́ ás a gátsérülés, gátmetszés és

 a császármetszés kellemetlenségei miatt.
 Várandósan és a szülés után is az aranyérgyulladás

 megelőzésére, az égő, irritáló és viszkető érzés 
csökkentésére. A meleg nyugtató enyhülést hoz

 a szülés utáni méhösszehúzódások
 kellemetlenségére. A speciális theragyöngy technológia
 elnyeli, majd átadja a hideget és a meleget. Egyszerűen

 melegıt́ hető mikrohullámú készülékben. 
12 db egyszerhasználatos folyadékzáró huzattal 

csomagolva. Póthuzat külön is kapható hozzá.
 

Lansinoh	organikus	szülés

	előtti	felkészítő	olaj		
Megkönnyıt́i, hatékonyabbá teszi a gátmasszázst.

 Csökkenti a szülés alatti repedések előfordulását és 
mértékét, valamint a gát feszülését és fájdalmát.  

Természetes organikus összetevők egyedülálló keveréke,
 gyengéden kondıć ionálja a bőrt. Nőgyógyászatilag
 tesztelt, kifejezetten a hüvely és a végbél közötti 

gátszakaszon való használatra. 
Striamegelőzésre is használható!

Lansinoh	organikus	szülés	
utáni	nyugtató	spray	

Segıt́ visszaállıt́ ani a gáttájék szülés előtti állapotát 
és növeli a komfortérzetet. 

Gyulladás-, fájdalom-, és duzzanatcsökkentő, sebgyógyıt́ó, 
tonizáló és minimalizálja a szövetek közti apró 
bevérzéseket. Organikus, növényi összetevői, 
mint pl. aloe vera, kamilla és uborka, hűsıt́i és

 megnyugtatja a gát területét. Nőgyógyászatilag tesztelt 
és bőrbarát, kifejezetten a szülés utáni 

használatra tervezve. 
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Vegyél	részt	Te	is	az	Áruházainkban	megtartott
	ingyenes	Szoptatási	tanácsadáson! 



Kiemelkedő minőségű, japán fejlesztésű, orvostechnikai

 eszköz.  Egyszerű, könnyű használat, tisztıt́ás és

 összeállıt́ ás. A� llıt́ ható 2 fázisú technológia a maximális

 hatékonyságért. Stimuláló (tejleadást beindıt́ó) és 

fejő (ürıt́ ő) fázissal. Közvetlenül az anyatejtároló zacskóba

 fejhetsz vele.

Lansinoh	2	fázisú	kézi	mellszívó	

Lansinoh	szilikon	kontakt	

bimbóvédő	
Segıt́het a sikeres szoptatásban! Kiemelten ajánlott

 erős bimbófájdalom vagy a baba rátapadási nehézsége,
 lapos-, befele fordult mellbimbó, erős tejleadó reflex, 

lenőtt nyelv vagy rövid felső ajakfék esetén is. 
Anyaga ultra vékony, szuper puha és rugalmas

 100% szilikon, higiénikus védőtokkal. 
Elérhető mini (20 mm) és normál (24 mm) méretben.

 

Lansinoh	anyatejgyűjtő	és	

szilikon	mellszívó		
Arra tervezték, hogy az értékes anyatej minden
 cseppjét össze tudd vele gyűjteni, hogy később 

kisbabádnak adhasd. Szoptatás vagy fejés közben helyezd
 a másik melledre, azért hogy stimulálja  a tejleadó 
reflex beindıt́ását, fenntartását, tejed ürülését és

 mennyiségét. Egyedülállóan a nyakadba akaszthatod, ıǵ y
 az anyatej nem tud kiömleni.

Lansinoh	baba	kondícionáló	
törlőkendő		

Kifejezetten újszülött, szoptatott babáknak fejlesztették.
 Gyengéden tisztıt́  és kondicionál. A babák teljes 

testfelületén használható, nem szükséges mellette 
popsikrémet használni. Lansinoh márkájú 100% 

tiszta lanolint, antibakteriális tulajdonságú jojoba
 olajat és gombaellenes, fertőtlenıt́ő hatású összetevőket

 tartalmaz. Csomagolása visszazárható.
 

 
Lansinoh	mosható

	melltartóbetétek
3 rétegű ultra nedvszıv́ó, szuper puha és 

környezetbarát betét. Szivárgásmentes védelmet 

a bambuszrostokat tartalmazó magja biztosıt́ ja.

 Formája csepp alakú, ezért kényelmesen illeszkedik. 

Szélei csúszásmentesek, a betét még éjszaka is a 

helyén marad.  Keresd fehér vagy testszıń ű és 

fekete szıń ekben.
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Mellbimbó védőink megóvják a mama mellbimbóját az 
esetleges sérülésektől és túlzott megterheléstől.

 A mellbimbó kiemelők pedig alkalmasak a szoptatás 
kezdeti időszakában is előforduló lapos vagy befelé

 fordult mellbimbó kiemelésére. Használatával a
 nehezen beinduló anyatej első cseppjei is kiszıv́hatók.

BabyBruin	bimbóvédő	2db-os	

BabyBruin	tejtároló	zacskó	
Az anyatejtároló zacskó gamma sugárzással 

(orvosi eljárás) előfertőtlenıt́ett,ezért nem szükséges 
használat előtt tisztıt́ani. Egyszeri,rendeltetésszerű,

 használatra szól.A kettős simıt́ ózár a biztonságos zárást 
biztosıt́ .A tejtároló zacskó ne töltse túl, mert 

fagyasztáskor a tej térfogata megváltozik.
 

BabyBruin	melltartóbetét
	higiénikus	csomagolásban		

 Higiénikus, egyedi csomagolású 
ragasztócsıḱ kal elátott melltartóbetét. Kiváló nedvszıv́ó
 képességű, eldobható melltartóbetét. Megakadályozza

 a fehérnemű átnedvesedését. Biztonságos, 
kényelmes viselet.

24 db/csomag

Thermobaby	
mosható	melltartóbetét			

Anatómiailag kialakıt́ott és ultra szıv́ó képességgel 
ellátott. Az egyszer használatos melltartó betét szárazon 
tartja az anyukák érzékeny bőrét, miközben biztosıt́ ja a 
kényelmet és diszkréciót. 6-os kiszerelésben kapható.

 

 

A tejgyűjtő héjak rendkıv́ül puha szilikon membránjának
 köszönhetően rendkıv́ül kényelmes módon gyűjtik a tejet. 

A héjak védik a melleket azáltal, hogy lehetővé teszik 
a levegő áramlását, elősegıt́ ve ezzel az esetleges repedések

 vagy irritációk gyógyulását. Szoptatás alatt használják, 
amikor a tej nyugalmi állapotban folyik ki a mellből, vagy

 ha bőséges a tej jelenléte. Ezek a kagylók elkerülik a 
ruhák  súrlódásátaz érzékeny vagy sérült mellen. 

 

Thermobaby	anyatejgyűjtő	

Thermobaby	cumitartó	doboz
többféle	színben	

Biztonságban tárolhatjuk a gyermek cumiját és egyéb 
apróságokat, a tároló doboz segıt́ségével.

Tulajdonságai:
Könnyedén felakasztható az anyuka vagy apuka táskájára.

2 cumi tárolására alkalmas.
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A MAM Supreme Night E� jszakai szilikon cumi 
a leginnovatıv́abb MAM cumi, az Air cumik pajzsának 

és a Perfect cumik szıv́ókájának ötvözetével. A Night cumik
 gombja világıt́, ıǵy könnyű megtalálni a sötétben.

A MAM Supreme szıv́óka extra vékony nyaka lehetővé
 teszi, hogy a babák természetes módon tudják becsukni 

a szájukat cumizás közben. Ez a fogaknak a normál 
növekedéséhez elegendő helyet hagy és csökkenti

 a fogdeformációt.

Mam	Supreme	night	dupla	cumi				

Mam	Original	Matt	Forest	cumi	dupla		

Mam	Trainer	Night	tanulópohár			
Trainer Night tanulópoharat úgy alakıt́ottuk

 ki, hogy a baba könnyedén tehesse meg az első lépéseket
 az önálló ivás felé. A Trainer tanulópohár ideális 

átmenetként szolgál cumisüvegről az ivópohárra történő
 átállásnál. Etetőcumival és puha ivócsőrrel ellátva

 kapható, ami igény szerint cserélhető. Fogókája 
világıt́ a sötétben, ıǵ y alvásidő után is könnyen
 megtalálható, ráadásul csúszásmentesek, ezért

 a kis babakezek is könnyen tudják tartani. 
 

 

2db-os fogkefe kifejezettem babák számára.
A Thermobaby ujjfogkefével masszıŕ ozhatja babája ıńyét,

 hogy csillapıt́ sa a fogzáshoz kapcsolódó fájdalmat.
 Hasznos lehet az első fogak tisztıt́ásához is, és 

megismerteti a gyermeket a fogmosással . Puha és könnyű,
 a kefe anya és apa mutatóujján helyezkedik el.

Minden használat előtt és után öblıt́se le a kefét tiszta
 vıźzel. 2 db-os csomag. Csillapıt́ ja a fogzás okozta

 fájdalmat. I�ztelen és szagtalan. 100% szilikon.
Franciaországban készült. O� sszetétel: szilikon.

Felhasználási kor: 3 hónapos kortól

 

Thermobaby	ujjra	húzható	
szilikon	fogkefe	

Original Matt Forest cumik a természet ihlette
szıń ekkel, a barátságos állatokat ábrázoló mintákkal és 

a különleges matt felülettel a legaktuálisabb 
babadivathoz illeszkednek. A MAM cumik kialakıt́ása

 ideális a babáknak, mivel ezeket fogorvosokkal és 
szakértőkkel együttműködve fejlesztették ki. 

Szıv́ókáját egyedi SkinSoft™ szilikonnal látták el, ami 
minden más tıṕusnál puhább, csúszásmentes és a mama

 bőréhez hasonló érzetet nyújt a babának, ıǵy a babák 
94%-a elfogadja. A szellőzőlyukakkal ellátott, pillangó

 formájú pajzs elegendő helyet hagy az apró babaorrnak, 
és alkalmazkodik a baba arcformájához.

Mam	masszázs	fogkefe	
Az innovatıv́ MAM Massaging Brush masszázsfogkefe 
tökéletesen látja el két funkcióját – az ıńy és a fogak

 masszıŕ ozását, valamint az első fogak tisztıt́ását.
Puha sörték elöl. Különböző masszıŕ ozó struktúrák

 a fej oldalán és hátulján. A lekerekıt́ett fej puha anyagból
 készül, és gyengéden ér a baba ıńyéhez, ajkához

 és arcához. Ergonomikus forma – könnyen fogható.
Orvos szakértőkkel közösen fejlesztve. 3 hónapos

 kortól ajánlott
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Egyedülálló, mert akár power bankkel is használható,
 ıǵy elemekre sincs szükség. Könnyű, ıǵy akár egyszerűen

 a táskába is beletehető, ha elutaznak valahová.
5 állıt́ ható szıv́áserősség és 2 szıv́ási ritmus. Ezek 
utánozzák a baba természetes szopási folyamatát. 

Lehetővé teszi a szıv́áserősség beállıt́ ását, ıǵy 
maximális tejleadást biztosıt́ . Kényelmes és hatékony

 a ComfortFit szıv́ófeje, amely kiválóan illeszkedik.
Tisztıt́ ása kis időt vesz igénybe. Zárt rendszerű,

 higiénikus. Megakadályozza a tej csővezetékbe kerülését
LED kijelzővel, ıǵ y mindig lehet látni az aktuális 
beállıt́ ást éjjel és nappal is. BPA és BPS mentes.

Lansinoh	2	fázisú	kompakt
	elektromos	mellszívó	

Pesztonka	elektromos	mellszívó	
A szoptatás utáni mellekben maradt tej lefejésére 

szolgál, ıǵ y az anyukának nem kell aggódni, 
hogy begyullad a mellszövete. A mellszıv́óban 

lévő kis motor segıt́ ségével a készülék vákuumot 
képez a zárt rendszerben, de mégis kényelmes 
az anya számára és fájdalommentesen zajlik le 

a tejgyűjtési folyamat.
 

BabyBruin	okos	
elektromos	mellszívó		

BabyBruin OKOS elektromos mellszıv́ó, BPA mentes, 
széles szájú cumisüveggel és etető cumival, 
érintőképernyős kijelzővel, töltő adapterrel. 

Beépıt́ett újratölthető akkumulátorral működik, kompakt 
kialakıt́ású.  A mellszıv́ón összesen 27 különböző

 módozat állıt́ ható be. Stimuláló masszázs a
 fejés előkészıt́ ésére, fejés és intenzıv́ fejési módok 

melyek mindegyike 9-9 erősségi fokozatban állıt́ ható. 
E� jszakai fénnyel, időmérővel, intelligens memória chippel 

felszerelt.

BabyOno	Anatomy	
kézi	mellszívó			

Ez a kézi mellszıv́ó kényelmes és hatékony, ugyanis 
a beállıt́ ott szıv́óteljesıt́ ménnyel az anyatejet gyorsan

 és hatékonyan le lehet szıv́ni. Csendessége miatt bárhol és
 bármikor használható. Könnyen szét- és összeszerelhető,

 jobb- és balkezesek is kényelmesen tudják használni.
Speciális műanyagból készült termék, 

BPA-t nem tartalmaz.

 

 Elektromos és kézi használat a maximális rugalmasságért.
A tölthető akkumulátornak köszönhetően szabadon 
lefejheti a tejet bárhol, ahol szeretné. Hatékony és

 kényelmes fejés. Ergonomikus forma, csendes fejés.
Puha tölcsér a maximális kényelemért. Könnyű
 kezelés és tisztıt́ás. Két egyszerű lépésben kézi 

mellszıv́óvá alakıt́ható.  Ajándék a csomagban: 2 db 
Anti-Colic cumisüveg zárófedéllel 1 x 130 ml

Mam	2in1	kézi	és	
elektromos	mellszívó	

Babybruin	kétfázisú	kézimellszívó	
BabyBruin kézi mellszıv́ó kétfázisú szıv́ás technológiával

 széles nyakú cumisüveggel. Gyengéd a mellhez, erős szıv́ó 
effektus A cumisüveg PP széles nyakú BPA mentes.

 Egyszerű karbantartás és tisztıt́ ás. Ajándék tejtároló 
zacskóval. Komfort ragasztó csıḱkal ellátott melltartó

 betéttel. 1. fázis: stimuláló. 2. fázis: tejleszıv́ó.
Gyengéd a mellhez, erős szıv́ó effektus. Imitálja a 
kisbaba szopó tevékenységét. Szabályozó szelep 

a megfelelő szıv́áserősség beállıt́ ására. Higiénikus – a 
leszıv́ott tej közvetlenül a cumisüvegbe/tejtároló

 konténerbe jut. Egyszerű karbantartás és tisztıt́ ás.
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Thermobaby	cumisüveg
	melegítő	2in1	

Az autója elektromos hálózatára csatlakoztathatja
 a készüléket, de akár otthon is használhatja.

Hőfokszabályzó található rajta a bébiétel ideális 
hőfokának a beállıt́ ásához. Ha a fényjelző kialszik,
 az étel felmelegedett. Csak vıźzel tud melegıt́ eni.

Mindenféle üveg vagy műanyag cumisüveg, 
babaétel melegıt́ ésére alkalmas.

A tej minden tulajdonságát megőrzi.

Mam	cumisüveg	
Anti-Colic	Matt	Forest	

Praktikus, mivel alkalmazkodik a baba és a mama 
igényeihez is.

Minőségi anyagokból készült termék.
Megakadályozza, hogy babája túl sok levegőt nyeljen
 étkezés közben, ezzel megakadályozva a hasfájást.

BPA mentes.

MAM	6:1	elektromos	sterilizáló
	és	expressz	ételmelegítő	szett	

Kompakt sterilizáló és melegıt́ ő megoldás, mely helyet 
takarıt́  meg neked a konyhában. Elektromos és

 mikrohullámú gőzös sterilizálás is alkalmazható. 
Akár 48 óráig sterilen tartja a tárgyakat.

A mikrohullámú sterilizáló 650 és 1850 watt közötti 
teljesıt́ ményű mikrohullámú készülékekhez használható.

Ajándék a dobozban: 1 x Anti-Colic 160 ml cumisüveg, 
1 x MAM Start cumi, 1 x szıv́ókafogó. Az összes MAM

-termék BPA- és BPS-mentes anyagokból készül.

Thermobaby	sterilizáló
	tabletta	30db-os	

A tabletták hideg sterilizálásra használandóak,
Elpusztıt́ ják a baktériumokat és 24 órás hatást

 nyújtanak. Ha már nem vagy biztos abban hogy 
sterilizáltad e a cumisüvegeket, nemkell sokáig 

gondolkodnod mert egyből rájössz a friss citrom illatból.

Hőfokszabályzó található rajta a bébiétel ideális 
hőfokának a beállıt́ ásához.

Ha a fényjelző kialszik, az étel felmelegedett.
Csak vıźzel tud melegıt́ eni.

Mindenféle üveg vagy műanyag cumisüveg, babaétel 
melegıt́ ésére alkalmas.

A tej minden tulajdonságát megőrzi.
Sterilizálóként is használható.

Thermobaby	sterilizáló	és	
cumisüveg	melegítő

Mikrohullámú sütőben használható sterilizáló zacskó 
5 db/doboz 1 zacskó 20 alkalommal használható.

Gőzfertőtlenıt́ő mellszıv́óhoz és etetési kiegészıt́ őkhöz, 
cumikhoz és cumisüvegekhez.

Elpusztıt́ ja a kórokozók és baktériumok 99,9%-át.
Helytakarékos, praktikusan használható 

utazáskor, nyaraláskor.

BabyBruin	sterilizáló	zacskó	5db	
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Amikor	alszik,	pihen	vagy	gondjai	vannak,	folyamatosan	vigyázhatsz	gyermekedre.	
Az	Xblitz	Kinder	500	babaőrző	videó	előnézetet,	

hangot	és	hőmérséklet	érzékelést	biztosít	a	gyermek	szobájából.	
A	gyerekszoba	teljes	ellenőrzése	alatt	áll.	Az	Xblitz	Kinder	500	bébiőr	

lehetővé	teszi	a	videokép	valós	időben	történő	előnézetét	a	vevő	segítségével.
Az	Xblitz	Kinder	500	kétirányú	hangkommunikáció	funkcióval	rendelkezik.	

Ez	azt	jelenti,	hogy	nem	csak	a	baba	hangját	fogod	hallani,
	hanem	beszélni	is	tudsz	vele,	ha	meg	kell	nyugtatni.
Az	Xblitz	Kinder	500	az	idősek	gondozásában	is	segít.

Az	Xblitz	Kinder	8	gyönyörű,	előre	programozott	altatódallal	rendelkezik,
	amelyeket	távolról	játszhat	gyermekének.

Xblitz	Kinder	500	babamonitor

Amikor	gyermeke	alszik,	pihen	vagy	hancúrozik,	akkor	is	folyamatosan	
vigyázhatsz	rá.	Az	Xblitz	Kinder	elektronikus	bébiőr	videó	előnézetet,	hangot	és

	hőmérséklet	érzékelést	biztosít	a	gyermeke	szobájából.	
Az	Xblitz	Kinder	modern	megjelenésű,	amely	nem	zavarja	gyermeke	szobájának
	dekorációját.	Az	Xblitz	Kinder	dada	lehetővé	teszi	a	videó	kép	előnézetének
	valós	idejű	megtekintését.	Csak	annyit	kell	tennie,	hogy	a	mellékelt	kamerát	
olyan	helyre	állítja,	amely	lehetővé	teszi	a	baba	megfelelő	megfigyelését,	

és	aktiválja	az	előnézeti	monitort.	A	kamera	a	mellékelt	hálózati	adapteren	
keresztül	megállás	nélkül	tud	működni,	akár	260	méteres	távolságból	is
	biztosítva	a	képet.	Az	előnézeti	monitor	tápellátással	is	rendelkezik,	

de	kiegészítésképpen	beépített	akkumulátorral	is	fel	van	szerelve,	amivel	a	vevő	
bárhová	áthelyezhető	-	akár	átmeneti	kommunikációs	megszakítás	nélkül	is.	

A	nagy,	3,2	hüvelykes	kijelző	nagyon	jó	képminőséget	biztosít.	A	kamera	
beépített	hőmérséklet-érzékelővel	rendelkezik,	és	az	általa	mért	hőmérséklet	

megjelenik	a	monitor	képernyőjén.	Az	Xblitz	Kinder	kétirányú
	hangkommunikáció	funkcióval	rendelkezik.	Ez	azt	jelenti,	hogy	nem	csak	

mindig	hallja	a	baba	hangját,	hanem	beszélni	is	tud	vele.	
A	szülő	hangja	mindig	megnyugtató,	és	leköti	a
	kisgyermek	figyelmét,	mielőtt	elérjük	a	szobát.

Az	Xblitz	Kinder	8	gyönyörű,	előre	programozott	altatódallal	rendelkezik.

Xblitz	Kinder	elektromos	babaőr

Az	Xblitz	babaőrzővel	bármilyen	helyzetben	figyelheti	gyermekét.	Az	eszközt	a	dobozból	
azonnal	konfigurálva	és	használatra	készen	kapja,	nincs	szükség	telepítésre.

Hangok	hallgatása	a	felügyelt	helyiségből	és	a	hangkommunikáció	
lehetősége	a	gyermekkel.	Nyomja	meg	a	mikrofon	gombot	a	monitoron,	és	a	baba	hallja	

a	hangját.	A	kamera	beépített	hőmérséklet	érzékelővel	rendelkezik,	amely	méri	a	babaszoba
	hőmérsékletét	és	megjeleníti	a	monitoron.	Ez	lehetővé	teszi	

a	baba	alvásához	optimális	hőmérséklet	szabályozását.	A	készüléken	8	különböző	
dallam	szólal	meg	egymás	után.Az	Xblitz	Baby	Monitor	2,4	GHz-es	kamerával	

felszerelt	elektronikus	dada	teljes	sötétségben	tud	dolgozni,	köszönhetően	a	felügyelt	szoba
	beépített	IR	LED-ekkel	való	megvilágításának.	A	kamera	beolvassa	a	beépített	érzékelő	jelét,
	és	szükség	esetén	éjszakai	üzemmódba	kapcsol.	Teljes	sötétben	az	IR	LED-ek	hatótávolsága

	5	méter,	így	az	egész	szoba	belátható,	nem	csak	a	babaágy.
Az	5,08	cm-es	kijelző	kényelmes	rálátást	tesz	lehetővé	az	ágyra,	a	készülék	menüjében

	beállítható	a	háttérvilágítás	fényereje	és	a	képernyő	kikapcsolási	ideje
	(VOX	módban).	A	VOX	készenléti	üzemód:	Alapértelmezés	szerint	ez	a	mód	ki	

van	kapcsolva,	ezt	a	készülék	menüjében	tudod	aktiválni.	Ez	abból	áll,
	hogy	kikapcsolja	a	képernyőt,	amikor	a	felügyelt	szoba	csendes,	és	a	gyermek	nyugodtan	

alszik.	Abban	a	pillanatban,	amikor	a	baba	sírni	kezd,	a	monitor	képernyője	világít.
	Ennek	az	üzemmódnak	az	érzékenysége	a	menüben	állítható	be	(három	szint),

	valamint	az	az	idő,	amely	után	a	képernyő	automatikusan	kikapcsol.
A	maximális	hatótávolság	nyílt	terepen	egyenes	vonalban	260	méter.	

Xblitz	Baby	Monitor	elektromos	bébiőr
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Pesztonka	orrszívó	

Az orrszıv́ó ideális szıv́óerõvel tökéletes hatást ér el, 
könnyen tisztıt́ható, kétféle szıv́ófejjel rendelkezik. 

Mûködése kisebb zajjal jár, mint a porszıv́ós változatok, 
ıǵy nem riasztja meg a csecsemõt. 

Mindössze egy tenyérnyi helyen elfér, ıǵy állandóan 
rendelkezésére állhat. 

NOSKO	üveg	orrszívó	porszívóra

Nagyon biztonságos orrszıv́ó, melyet porszıv́óra lehet 
csatlakoztatni. Szét lehet szedni 5 részre, ıǵy csap

 alatt könnyű a tisztıt́ása. Minden 
darabkája hőálló anyagból készült, ıǵy forralással 

sterilizálható. Használat során az orrváladék nem jut be 
sem az orrszıv́ó csövébe, sem a porszıv́ó gégecsövébe.

BabyOno	orrszívó	

Könnyen használható, praktikus orrszıv́ó, melynek
 segıt́ségével kényelmesen el lehet távolıt́ ani a gyermek

 orrából a felgyülemlő váladékot.
Használata kıḿéletes és egyszerű. 

Megvédi a gyermeket az orrban keletkező esetleges 
irritációtól. Higiénikus, nagyon könnyen tisztıt́ható.

Gyermekekre ártalmas anyagot nem tartalmaz.

NOSKO	orrszívó	szett	műanyag

5 részre szedhető, ıǵy rendkıv́ül egyszerűen tisztıt́ható 
a csap alatt. Forralással sterilizálható.

A készülék minden darabja hőálló anyagból készült.
Az alap Orrszi Porszi csomag szettben is kapható, 
ami egy készüléket és kétféle szıv́ófejet tartalmaz.

Nem tartalmaz egészségre káros anyagot.
Gyermekorvosok és fül-orr-gégész szakorvosok 

ajánlásával. A termék 2014-ben elnyerte a
 Magyar Termék Nagydıj́at.

Dr. Benny elektromos orrszıv́ója játékosan és 
gyorsan segıt́  eltávolıt́ ani a gyermek orrából a váladékot.

 Hálózatról és USB kábellel is működtethető, 
újszülött kortól használható. A szipka és a szıv́ócső

 könnyen tisztıt́ható, fertőtlenıt́hető akár mikrohullámú 
sterilizáló edényben is.

Dr.	Benny	elektromos	orrszívó

Kiemelkedő teljesıt́ mény.
Biztonságos, nem irritálja az orrot.

A 12 ismert melódia  könnyen eltereli a gyermekünk
 figyelmét. 4 puha szilikon végződéssel 2 különböző

 mérettel csomagolják.
Az orrszıv́ó könnyen szétszedhető és mosható,

sterilizálható. A termék könnyű és halk.

Mediblink	elektromos	orrszívó	
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Milian	PRO	ONE	
1	lapos	légzésfigyelő	

MILIAN PRO One új generációs légzésfigyelő és
 alvásmonitor 1 érzékelőlappal. Modern, letisztult

 megjelenés. Korszerű, magas szıń vonalú magyar termék.
A Milian család mind a négy termékét forgalmazzuk.

Angelcare	szívhanghallgató
	okostelefonhoz

Szeretné gyermekét egészségben, biztonságban tudni? 
Az Angelsounds magzati szıv́hang hallgató erre

 tökéletesen megfelelő. Hiszen számos hazai korház
 ajánlja a terméket, s emellett okostelefonhoz is 
csatlakoztatható. A 14-16. héttől használhatja 

a fetal doppler ultrahangos készüléket. 
Elemmel használható.

Chicco	Digi	lázmérő
	ultra-kicsi	

A Chicco-nál tudjuk, hogy a gyermek életének 
első 36 hónapja különleges időszak, hiszen tele van 

olyan pillanatokkal, amelyeket nem lehet megismételni.
 Minden szenvedélyünkkel és szakértelemmel a
 szülők mellett állunk, elkötelezettek vagyunk, 

hogy minden pillanat különleges pillanat legyen a szülők
 és gyermekek számára.

BABY	CONTROL	légzésfigyelő

A� tlagos méretű kiságyban a teljes fekvőfelületet figyeli. 
Tökéletes biztonságot nyújt a babának, nyugodt éjszakát

 a mamának. 
Kapható :

 • BC-200 egy érzékelőlappal
• BC-210 kettő érzékelőlappal

• BC-230 három érzékelőlappal
• BC-220i kettő érzékelőlappal, ikreknek is
• BC-230i négy érzékelőlappal,ikreknek is

Test és környezeti hő mérésére is alkalmas infravörös 
érintésmentes hőmérő. A markolaton lévő gomb

megnyomásával kezdi meg a mérést.
E� rintésmentes homloki testhőmérséklet mérés 

1 másodperc alatt. Automatikus kikapcsolás.

MovoMed	érintésmentes	
láz-	és	hőmérő	

A Momert digitális mérleg 5 gramm pontosságú
eszköz. A precıźiós mérési rendszer segıt́ ségével 

nyomon követheted kisbabád súlyának változásait egészen 
a születésétől kezdve, akár óvodás koráig.

A mérleg nagyméretű LCD-kijelzőjéről könnyen 
leolvashatod a mért súlyt. Csecsemőmérlegként alkalmazva

 a műanyag tálcára fektetve mérheted a kisbabádat.
 Később, amikor már nagyobb a gyermek, a tálca nélkül, 

a mérlegre állva használhatja.

Momert	babamérleg	
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Ajándék	ötletek
 A	születéstől	az	első	születésnapig	tartó	időszakban	igazán	látványos	a	
baba	fejlődése.	Játék	ajánlatunk	életkorra	lebontva:

		1-3.hónap:	csörgők,	bébi	forgók,	mozgó	játékok	és	a	kontrasztos	színek	
segítik	a	baba	látásának	fejlődését.
4-6.hónap:	játszószőnyeg,	hinta,	puha	és	egyszerű	formájú	plüss	figurák

́vagy	labdák	ami	tapintható,	baba	tornáztató,	babatükör,	rágókák,	hűsıtő	
rágókák
7-9.hónap:	tologatható	játékok,	kisautók,	kisállatok,	egymásba	rakható	
játékok,	nagy	szıńes	képekkel	ellátott	kiskönyvek,	amik	rágcsálhatók

́10-12.hónap:	labdák,	úszójátékok,	épıtőkockák,	duplo	játékok

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.
A játék hossza: 16 cm

Konig	Kids	csipogó	marokjáték

Konig	Kids	zenélőforgó	

A zenedoboz különböző, lágy dallamokat játszik.
Könnyen telepıt́ hető a standard kiságyakra.

Felhúzható, ıǵy elem nélkül működik.
Ajánlott kor: 0+ hó



A Mini zoo sorozat  játéka tökéletes babák számára.
 Kellemes tapintású anyagból készült. 

Sensillo	játék	plüss	boci	

Sensillo	felakasztható	játék	nyuszi		
A Mini Zoo sorozat akasztós játékai minden gyermekes 

utazás nélkülözhetetlen kıśérői. Puha és finom 
tapintású anyagból készültek. 

 
Sensillo	felakasztható	fekete-fehér

	elefánt	játék			
A fekete-fehér plüss felakasztható játék nem csak
 jellegzetes fekete-fehér szıń ével hıv́ja fel magára 

a gyerek figyelmét, hanem a fülnek kellemes 
csengőjével is. A kabalának van egy univerzális tartója,

 amely lehetővé teszi hogy bárhova rögzıt́hesse, 
otthon vagy útközben.

A Mini zoo sorozat  játéka tökéletes babák számára. 
Kellemes tapintású anyagból készült. 

 

Sensillo	plüss	játék	kutya		

Konig	Kids	süni	
projektor	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 stıĺusú dallam is a gyermek álomba 

szenderülését segıt́i.

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 stıĺusú dallam is a 

gyermek álomba szenderülését segıt́i.
 

Konig	Kids	zenélő,
	világító	mosómedve	

Pihe-puha plüss nyuszis szundikendő pasztell szıń ekben,
 amely alvókendőnek, nyálkendőnek is megfelelő.

 A vidám nyuszi fejes plüss szundikendő 
3 ujjas bábjátékként is használható. 

Puha bársonyos plüss tapintású.Mosógépben 30°-on 
mosható Ajánlott: újszülött kortól

Mérete: 26 x 26 cm

 
Konig	Kids	szundikendő	
Puha plüss anyagból készült
Kıḿélő mosással mosható

A különböző tapintású felületek fejlesztik a gyermekek 
érzékszerveit mıǵ a bájos kendő megnyugtatja 

őket egyes helyzetekben.

Babybruin	pasztell	
nyuszi	szundikendő				
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Ajánlott kor(hó): 0+
Terhelhetőség (kg): max. 18kg
Dönthető (fokozatok száma): 2

Felszereltsége: felakasztható játékok
Funkciói: rezgő funkció

Tisztıt́ ása: a huzat levehető és mosógépben mosható
A� ramellátása: 1db LR20-as elemmel működik, 

ami nem tartozék

Konig	Kids	kismadaras	pihenőszék	

Konig	Kids	amazonas	pihenőszék		

Ajánlott kor (hó): 0-18
Terhelhetőség (kg): max. 18kg

Felszereltsége: játékıv́ - felakasztható játékokkal
Funkciói: rezgő

Tisztıt́ ása: enyhén nedves ronggyal
A� ramellátása: 1db LR20-as elemmel 

működik, ami nem tartozék

U� jszülött kortól ajánlott. Biztonsági háló, stimuláló függő
 játékokkal és 30 db labdával van felszerelve.

A labdák tárolása a fejrészben lehetséges, 
felemelhető háló a baba védelmére, vagy labdamedence

 kialakıt́ásához. Tisztıt́ ása kıḿélő programon,
mosógépben mosható.

Megfelelően párnázott, kiváló minőségű termék.
Mérete: 56×12×50cm

 

Konig	Kids	játszószőnyeg	labdákkal	

A legfiatalabbaknak szánt termék az első hónaptól.
Levehető projektorral felszerelt, 8 nyugtató dallam közül

 választhat, a kivetıt́ő pedig a csillagokat és a holdat 
jelenıt́ i meg. A készletben 4 db játék: zöld papagáj zenei 
effektekkel a szárnyak megnyomása után, zebra, tükör,
 karika. A kontrasztos szıń ek pozitıv́ hatással vannak

 a látásra. Biztonságos és légáteresztő anyagból készült 
termék a kisgyermek kényelmét és biztonságát szolgálja.

A fejleszti a pszichomotoros képességeket, segıt́i a 
gyermek érzékszervei megfelelő fejlődését,
 - felkelti a kıv́áncsiságot, - segıt́ a vizuális és

 mozgáskoordináció kialakıt́ásában.

 

Konig	Kids	játszószőnyeg	projektorral	
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6 hónapos kortól ajánlott, max 20kg-ig terhelhető.
Praktikus, hiszen háttámlája dönthető. Biztonságos,

 hiszen 5 pontos biztonsági övvel van ellátva.
Huzata könnyedén levehető, s mosható.

O� sszecsukható vázszerkezettel rendelkezik. Benti és
kinti használatra is tökéletes. Többféle szıń ben 
és mintában kapható. Ajándék tálcával kapható,

 s rendelhető hozzá külön napellenző.  

 

Adbor	babahinta				

Lehetővé teszi, hogy babája megtehesse első lépéseit 
egy megbıź ható támogatás segıt́ ségével.

Csúszásmentes szilikon kerekekkel felszerelt.
Egy baba alakú, kis állatnak álcázott zenés csörgő vidám 

dallamokat, vidám hangokat aktivál, és 4 zenei módot
 tartalmaz. A zenés csörgőfény diszkólabdát utánoz, benne

 tarka gyöngyökkel.9 hónapos kortól 36 hónapos 
korig ajánlott.

Konig	Kids	multifunkcionális	
járássegítő

A bébitaxival bejárhatja a környéket.
12-től 36 hónapos korig ajánlott!

Gyermeke egyszerre tud hintázni rajta, illetve
 ha át alakitja kisebb taxiként tud vele játszani!
A taxi csomagtartójában tárolhatja gyermeke 

kisebb játékait!

 
Caretero	bébitaxi	Mercedes	AMG		

A TOYZ Mercedes AMG C63 igazi csemege a kicsiknek. 
A Mercedes márkaengedély garantálja a valósághű 
megjelenést és a részletekre való nagy odafigyelést.

 Jár hozzá kürttel és dallamokkal ellátott
 kormány, az ülés alatt pedig tárolórekesz található. 

Konig	Kids	3in1	bébitaxi				

Konig	Kids	kék	járássegítő

Lehetővé teszi, hogy babája megtehesse első lépéseit 
egy megbıź ható támogatás segıt́ ségével.

Csúszásmentes szilikon kerekek. Kivehető játékok. 
Egy baba alakú, kis állatnak álcázott zenés csörgő

 vidám dallamokat, vidám hangokat aktivál, 
és 4 zenei módot tartalmaz.

9 hónapos kortól 36 hónapos korig ajánlott.
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Gyermeke 10 hónapos korától imádni fogja 
felfedezni a házat új, vicces autójával.

Ergonómikus és masszıv́ vázának, valamint 
első és hátsó felborulásgátló berendezéseinek

 köszönhetően ez a bébitaxi biztonságos szórakozást
 tesz lehetővé kisgyermeke számára!

Az autó hátulja bébijáró lehet, hogy megtehesse
 az első lépéseket. Az ülés alatt elhelyezett 

játékdoboznak köszönhetően a kicsi mindent
 el tud szállıt́ ani, amit csak akar.  

 

Smoby	bébitaxi				

A könyv lapjai puha szivacsos anyagból készülnek,
 ıǵy azt akár a kádban is lapozgathatják

 és az sem jelent problémát, ha a szájukba veszik. 
A könyvben olyan járművek láthatóak, 
mint: busz, vonat, repülő vagy léghajó.

 

ABC	hűsítő	gyümölcsök	rágóka		

Az ABC hűsıt́ ő gyümölcsök rágóka kiválóan alkalmas arra, 
hogy a picik a fogzás következtében felmerülő fájdalmat enyhıt́sék 

azzal, hogy a lehűtött rágókát rágcsálják. A rágóka nem 
csak lehűtve, hanem szoba hőmérsékleten is nagyszerű játék 
számukra, hiszen a rágcsálás a picik egyik kedvenc időtöltése.

ABC	első	könyvem				

Vásárolj	Karácsonyra
Te	is	a	Babavilágnál!

SIMBA	ABC:	Rolly	munkagépek		
Az ABC Roll'n Roll munkagépek egészen biztos, 

hogy mosolyt csalnak az egy éves gyerekek arcára, 
hiszen kifejezetten nekik lett fejlesztve ennek

 megfelelően nem tartalmaz olyan részeket, amelyeket
 a kicsik esetleg lenyelhetnének. A három munkagép

 közül akár a buldózerre, akár az úthengerre vagy 
éppen a kombájnra esik a választás, a kicsiknek 

egészen biztos, hogy tetszeni fog, ahogy tologatás 
közben a jármű szemei is forognak. A kisautók
 tologatása nem csak remek játék a kicsiknek, 

hanem nagyszerűen fejleszti a durva 
motoros készségeiket is.34
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Kókusz	-	hab	-	kókusz	matrac
Stabil fekvőfelület, amely tökéletes alátámasztást 
nyújt gyermeke gerincének. Tökéletesen 
megtámasztja a kisbaba gerincét, ezáltal megakadályozza 
a kisgyermekkorban kialakuló gerincproblémákat. 
Kiválóan szellőzik, a levegő a rostos szerkezetet szabadon 
átjárja. Könnyen tisztıt́ható: a kókuszmatrac bő, langyos 
vizzel átmosható. A huzat semleges mosószerrel tisztıt́ ható.
Javasoljuk a matracot fix lécrácsra helyezni, mely biztosıt́ ja 
a tökéletes szellőzést. Ha zárt lemezre kerül a matrac, akkor 
legalább hetente felállıt́ va szellőztetni kell.

Aloe	Vera	habszivacs	matrac
Tökéletes választás azoknak a szülőknek, akik 
kényelmes és tartós megoldást keresnek megfizethető 
áron. Vastag habréteg (10 cm) biztosıt́ ja a kényelmes
és pihentető alvást. A puha huzat rendkıv́ül strapabıŕó, 
ha koszos, könnyen eltávolıt́ ható és mosható. A matrac
kétoldalas - a betét mindkét oldala azonos tulajdonságokkal 
rendelkezik, és a használható területet alkotja. Az Aloe
Vera szövethuzat antiallergén és antibakteriális 
tulajdonságokkal rendelkezik, és optimális légáramlást biztosıt́ .

Kókusz	matrac
A 6 cm vastag kókusz matraccal kisbabádnak optimális 
fekhelyet biztosıt́ hatsz 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. Tisztıt́ása gyerekjáték: vedd le róla a huzatot, zuhannyal 
zuhanyozd le a matrac két oldalát, majd hagyd, hogy megszáradjon. 
A huzat cipzáras, ıǵy könnyen levehető és mosható az is. 

Sensillo	matrac
A kiságybetét tökéletes választás azoknak a szülőknek, 
akik kényelmes és tartós megoldást keresnek megfizethető 
áron. Vastag habréteg (6 cm) kényelmes és nyugodt alvást 
biztosıt́ . A puha huzat rendkıv́ül strapabıŕó, szennyeződés 
esetén pedig könnyen levehető és kimosható.A matrac átlagos 
puhaságú h1-h2 poliuretán habbal van töltve. Megfordıt́ ható – 
mindkét oldal azonos tulajdonságokkal rendelkezik és 
felhasználási felületet jelent. Antiallergén.

Matracok	és	tulajdonságaik	
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Szülés utáni könnyedség a kismamáknak

Az XL szoptatós párna tökéletes megoldás a 
szülés előtt és után is. Megkönnyebbülést hoz 

a leendő anyának, hisz támasztja a fáradt hátat, 
vagy tekercsként szolgál a duzzadt lábakra.

 

Sensillo	szoptatós	párna

Szülés után keletkezett, fájdalmas, lassabban gyógyuló
 gátseb, aranyér kényelmetlen napjait feledtetve 

fájdalmat csillapıt́ , pozitıv́ hatásának köszönhetően
 gyorsıt́ ja a regenerálódást.

Sensillo	szülés	utáni	párna

A Sensillo babafészek születéstől 6 hónapos korig 
csecsemők számára készült. Praktikus 

pattintógombokkal van felszerelve az oldalak egyszerű
 rögzıt́éséhez.

 

Sensillo	babafészek

A babák altatásához a legjobb választás a babafészek,
 hiszen a babák egy puha párnázott fészekben az 

anyaméhhez hasonló környezetben lehetnek. 
Az anyukáknak nagy segıt́ség, hogy a babák hamarabb 

elalszanak ebben a számukra ismerős helyzetben.
 A babafészek egy mozdulattal átfordıt́ ható a

 másik oldalára, ıǵy kedved szerint alakıt́ hatod 
kinézetét, melyhez a praktikus kivehető

 fekvőbetét is használhatod. A babafészek funkciója, 
hogy biztonságban és kényelemben tartsa a babát, 

bárhová is helyezed azt, a kiságyba, kanapéra, a 
szülők között az ágyba, játszószőnyegre.

 

Womar	babafészek

Babafészek szivacs töltettel, levehető plüss 
fonott fejvédővel, kivehető kókuszbetéttel, vagy 

szivacsbetéttel 40*70 cm

 

Babybruin	babafészek	levehető
	plüss	fonott	fejvédővel
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A Candide mini alvó zsák úgy lett tervezve, hogy
 könnyedén úgy bele lehessen helyezni a babát, hogy
 maradéktalanul be legyen takarva. Puha szövetből

 készült amelynek hasán dupla anyag van, a hasfájás 
elkerülése miatt vagy hogy a kisgyermek

 a hidegebb időkben is kényelmesen érezze magát, ne 
fázzon meg.  Könnyedén kinyitható, ıǵy a baba be-, 

kivétele is rendkıv́ül egyszerű.  Mérete: 55 cm
U� jszülött kortól 3 hónapos korig használható

 

Candide	hálózsák

Sensillo	pólya	
A pólyát az újszülöttekre és a csecsemőkre tervezték. 

A tépőzáras rögzıt́és lehetővé teszi, hogy kényelmesen 
tartsa babáját etetés és alvás közben.

Kibontás után a pólya sikeresen használható kiságy 
vagy babakocsi paplanként. Játszószőnyegnek

 is használható.  100% pamutból készült.

 

Sensillo	pillangó	párna	
A Pillangó párna biztonságos és kényelmes utazást

 biztosıt́  babája számára. Különleges formája
 alkalmazkodik az autósülésben és a babakocsiban 

ülő gyermek fejéhez.További védelmet nyújt a 
fejnek az ütésekkel szemben. Egyik oldalán

 puha minky szövet , másik oldalán finom pamut
 borıt́ja. A párna antiallergén szilikon nem szőtt

 anyaggal van töltve.

A Wafel babakocsi párna egy olyan termék, 
amely élete első hónapjaitól kezdve puha fejpárnaként 
működik otthon vagy úton. A Wafel babakocsi betéttel

 kombinálva harmonikus duót alkot, amely 
élénkıt́i a babakocsi megjelenését. A párna 100% 
pamutból készült - egyik oldalán lenyomat, másik 

oldalán gofri szerkezet található. Belül antiallergén 
tömés található. Bájos formájának köszönhetően 

szıv́esen ölelhető is.
 

Temmel	pelenkázólap	

Sensillo	maci	alakú	babapárna		

Sensillo	pelenkázólap				

Puha, merev, sıḱ pelenkázó lap. 
Anyaga: PVC (mely egészségre ártalmas anyagot 

nem tartalmaz)
TU� V által bevizsgált termék. Egyszerűen tisztıt́ható

Pelenkázó szekrényre ajánljuk
BPA mentes,több szıńben és mintával elérhető.

 

A Sensillo puha pelenkázóbetét a legkisebbek 
kényelmét szem előtt tartva készült. A terméket 

komódon vagy más merev felületeken való használatra
 tervezték. Gyártásához a legmagasabb minőségű,

 maximális biztonságot és kényelmet biztosıt́ ó 
anyagokat használták. 

BPA mentes,több szıńben és mintával elérhető.
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A Velmo etetőszék 6 hónapos kortól kb. 3-4 éves korig, 
15 kg-ig tartó, segıt́ség nélkül ülni tudó gyermekek 

számára készült. Multifunkcionalitás - etetőszék, amely 
könnyen szék- és asztalkészletté alakıt́ható. Az asztal felülete 

a Dupló játékkal kompatibilis. Modern design. Jumperként
 használható. A� llıt́ható tálca levehető tetejű. O� kobőrből

 készült, levehető kárpitozású ülés 5 pontos heveder és a
 tálca alá helyezett csap, hogy megakadályozza a kiesést. Az

 asztal lábtartóként is funkcionál. Masszıv́ lábak 
csúszásmentes bevonattal.

Caretero	Velmo	etetőszék	

Nania	Eva	etetőszék				
6 hónapos kortól használható, és 3 éves kortól átalakıt́ható

 kis ıŕóasztallal ellátott gyermekszékké.
Modern termék, s masszıv́ fa lábakkal rendelkezik
Műbőr székhuzattal rendelkezik, amelyet könnyen 

eltávolıt́ hat és lemoshat. A nagy tálcával akadálymentes 
elrendezheti a gyermek számára az ételt. A tálca 4
 pozıćióban állıt́ ható, melyet könnyen ki is vehet.

A könnyebb tisztántartás érdekében rendelkezik egy
 extra tálcával is, melyet a mosogatógépben moshat el.

Egy egyszerű gombnyomással is átalakıt́hatja.

 Thermobaby	Booster	
székre	tehető	etetőszék			

Karosszékké alakıt́ható a talp alá hajtható lábak
 segıt́ségével. Praktikus hiszen, ha nem használjuk, akkor a 

levehető tálca a háttámla mögé rögzıt́hető.
Emellett könyen összecsukható, tárolható és szállıt́ ható is.

2 állıt́ ható magassági fokozattal rendelkezik.
2 támasztó hevederrel és egy rögzıt́őhevederrel van ellátva.

 
MAM	hőérzékelős	kanál	védőtokkal			

A kanalak hőérzékeny csúcsa szıń változással jelzi,
 ha túl meleg az étel.

Evéstanulás 2 lépésben:
1. lépés: A hosszú, keskeny kanál könnyen eléri a mély
 üvegek fenekét A hosszú nyelet ketten is megfoghatják
2. lépés: Rövid, széles kanál, amely a baba kis kezéhez

 van méretezve. Ideális az önálló evéshez.
Kétrekeszes védőborıt́ óval együtt szállıt́ juk,

 amely lehetővé teszi a kanalak higiénikus tárolását.

Bblüv	Yümi	osztott	tányér	szett			
Mikrohullámú sütöben használható. Mosogatógépben 

tisztıt́ható. E� lelmiszer ipari szilikonból készült-
BPA,PVC,ftalát mentes. Ajánlott 4 hónapos kortól.

		Bblüv	Platö	melegentartó	tányér

			
E� tkészlet babáknak és kisgyermekeknek. 

Tartalma: csúszásmentes tálka, csúszásmentes
 rekeszes tányér, puha fejű kanál. Minden termék 

100%-ban élelmiszer-minőségű szilikon. 

Kecskeméti	bébiétel		

A baba érkezése minden család számára különleges 
élmény. Minden nap van valami új, amit közösen 

felfedezhetnek. Minden Kecskeméti bébiétel és bébiital 
életkor szerint megfelel a csecsemő tápanyagszükségleteinek.

 Mindent megteszünk, hogy változatos ételeket kıńáljunk, 
amelyek hozzájárulnak a kicsik egészséges fejlődéséhez

 az igény szerinti szoptatás mellett.
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Látogass	el	a	Babavilág	Gyermekáruházakba
és	válassz	a	biztonságosabbnál	biztonságosabb

autósülések	közül.			

9-36kg-ig használható.
Praktikus hiszen huzata könnyedén levehető és mosható.

Huzata poliészter anyagú.
Emellett biztonságos hiszen 5 pontos biztonsági övvel

 rendelkezik, s autója 3 pontos biztonsági övve biztonságban
 tudhatja gyermekét. Az ülés az első, és a hátsó ülésen 

is elhelyezhető. Fejtámla magassága állıt́ ható.
U� lésmagasıt́óként is használható.

Megfelel az ECE R44/04 szabványnak.
Gyártási helye:Franciaország

Disney	Cosmo	autósülés

0-18kg-ig használható
lehetősége van beszerelni menetiránnyal megegyező

 illetve ellentétes irányban is.
Ergonomikus illetve minőségi anyagokból készült.

Kiváló oldalütközés elleni védelemmel ellátva.
5 pontos állıt́ ható biztonsági övvel ellátva.

Az autója 3 pontos biztonsági övével 
biztonságban tudhatja gyermekét.

Huzata levehető és mosógépben mosható.
4 fokozatban állıt́ ható.

Szűkıt́őbetéttel ellátva a legkisebb gyermek 
számára is. Megfelel az ECE R44/04

 szabványnak. Gyártási helye Franciaország.

Disney	Beline	SP
autósülés				

Disney	Befix	SP	
	autósülés			

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 biztonsági 

övével biztonságban tudhatja gyermekét.
Tudja állıt́ ani a fejtámlája magasságát.
Ergonomikus szerkezettel van ellátva

Háttámlája le is vehető, ıǵy 
ülésmagasıt́óként is használható.

Megfelel az ECE R44/04 szabványnak.
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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 pozıć ióban dönthető. 

A fejtámla 4 fokozatban állıt́ ható, a gyermek 
biztonságáról az 5 pontos párnázott biztonsági öv 

gondoskodik melynek vállpántjai állıt́ hatóak. 
A minőségi anyagból készült tartós ülésszerkezet

 kitűnően véd az oldalirányú ütközések ellen. 
Huzata levehető és mosható.

Migo	Saturn	Denim	blue	
autósülés		

Nania	Titan	Isofix		
	gyerekülés	

0-18kg-ig használható. Magas oldalsó ütésvédelemmel 
rendelkezik, ıǵy gyermeke biztonságosan utazhat.

4 állıt́ ható pocıćió. Poliészter huzata levehető, s
 mosható. 5 pontos biztonsági övvel, vállpárnával és 

csatpárnával rendelkezik. Menet közben is több 
fokozatban tudja dönteni. 360 fokban forgatható.

U� lés,s fejszűkıt́őbetétje van. 

Ferrari	Saturn	black
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 pozıć ióban dönthető. 

A fejtámla 4 fokozatban állıt́ ható, a gyermek 
biztonságáról az 5 pontos párnázott biztonsági öv 

gondoskodik melynek vállpántjai állıt́ hatóak. 
A minőségi anyagból készült tartós ülésszerkezet

 kitűnően véd az oldalirányú ütközések ellen. 
Huzata levehető és mosható.

Disney	One	360	Minnie	gyerekülés
	0-36kg	isofix	

Isofix rögzıt́és a telepıt́ éshez biztonságos és hatékony,
 felső hevederrel. Isofix autósülés csoport 0+/1/2/3 

gyerekeknek. Születéstől 36 kg-ig (kb. 10 éves korig).
360°-ban elforgatható az ülés a könnyű használat 

érdekében. Hátrafelé néző beépıt́és 18 kg-ig,
 Menetiránynak megfelelően 13-36 kg-ig használható.

A� llıt́ ható magasságú fejtámla, automata 
hevedermagassággal. Hám eltávolıt́ ható 15 kg-tól.

4 dönthető üléshelyzet. Isofix beépıt́és felső hevederrel,
 a biztonságos és könnyű telepıt́ és érdekében.



15-36kg-ig használható. 
A legpuhább és legkényelmesebb ülésmagasıt́ónk! 

Kényelmes, ideális rövid utakra.
Könnyed a súlya.R44-04 szabványnak megfelel.

 

 

Renolux	ülésmagasító	

Renolux	autósülés	
Olymp	76-150	cm

76-150cm gyermekeknek ajánlott.
3 gombnyomásos Isofixes telepıt́ éssel rendelkezik.

Huzata könnyedén mosható.
5 pontos biztonsági övvel rendelkezik.

12 pozıć ióba állıt́ ható a magassága.
3 pozıć ióba dönthető.

Franciaországban gyárják.

 

 
Migo	isofix	talp

Az ISOfix talp az autós biztonsági gyerekülések
 rögzıt́ésére szolgál. El lehet rajta forgatni a gyerekülést, 

ıǵy könnyebb a gyerkőcöt kivenni
 az autóból. A kihajtható láb hozzáfeszül az autó 

padlólemezéhez, ıǵ y extra stabilitást nyújt.

 

 Basefe	magzatvédő	övterelő	

A Besafe Pregnant iZi Fix magzatvédő öv a már évek óta
 ismert BeSafe Prengant öv továbbfejlesztett változata. 

Használatával nem csak magadat, hanem a pocakodban 
fejlődő gyermeked is megóvod, hiszen egy 

esetleges ütközés során a magzatvédő öv használata
 nélkül a biztonsági  öv súlyos sérüléseket okozhat.

 Az első üléseken a csattal ellátott hevedert használva 
rögzıt́heted a magzatvédő övet. A hátsó üléseken a 

gyermekülésekhez hasonlóan a két csatlakozó 
segıt́ségével közvetlenül az alvázhoz csatlakoztathatod 

a magzatvédő övet. Isofixes változatban is megtalálható.
Az UN/ECE R 16 szabvány előıŕásainak megfelel.
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Renolux	Newaustin	
Smart	Red	autósülés

0-18 kg-ig használható. Az ötpontos, puha párnákkal 
ellátott biztonsági övek magassága a fejtámlával együtt 

állıt́ ható, ahogy a gyermek növekszik. A megbıź ható
 poliuretán és acél tok és a megerősıt́ ett oldalvédelem 

biztonságot nyújt az oldalsó ütéseknél. A szék megfelel az
 ECE R44 / 04 európai biztonsági követelményeknek .

A szék ergonómikus alakja kényelmet nyújt a 
gyermeknek. A speciális anyagoknak köszönhetően 
a szék nagyon kényelmes, puha béléssel rendelkezik

 újszülöttek számára és speciális béléspárnával a kis utas
 kényelme érdekében. Az ülés háttámlája 4 helyzetben

 állıt́ ható, amikor a szék mozgás közben megdönti.
Szék rögzıt́ése az autóban: hárompontos normál övvel.

Termék tömege: 9,1 kg
Francia termék.





Seven	napellenző	2db-os	

Napellenző a kicsik kedvenc mesebeli karaktereivel
 ábrázolva. Elnyeli a Nap erős sugarát, ezáltal nem 

irritálja az utazó gyerek szemét. A csomag tartalma: 
2 db napellenző. Poliészter összetételű.

Mérete: 44x35cm. Tisztıt́ ása egy nedves ruhával
 egyszerűen megoldható. A tapadókorongok segıt́ségével

 könnyen felhelyezhető az autó ablak felületére.
Bármilyen tıṕusú autó ablakához alkalmazható.

Seven	BabyOnBoard	
baba	a	fedélzeten	tábla

Figyelmezteti a forgalomban közlekedőket, 
hogy az autóban gyermek utazik

Rögzıt́hető autóablakra.
 

 

Seven	Star	Wars	nyakpárna

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.

 

 

Seven	ülésvédő	háttámlára
Ez az ülésvédő, autó üléshuzat  elsősorban 

családos embereknek lett kifejlesztve.
Megvédi az ülés háttámláját, a gyermek által

okozott esetleges sérülések ellen. Ellenáll a rugdosásnak,
 ételeknek, italoknak, nyálnak. Igazából szinte mindennek 

amit egy gyermek tud okozni az autóban.
Oldallégzsákos autóra is felhelyezhető.

 

 

Topcom	baby	on	board	jel

A Baby On Board jelzéssel tudathatod a többi
 közlekedésben résztvevővel, hogy kicsi is utazik

 az autóban.

 

 

O� sszehajtható Játéktároló, mely ideális
 ruhák  játékok, stb. tárolására. 

A játékrendező karakterekkel dıś zıt́ ett 
poliészter hálóból készült.

Mérete: 36x36x58 cm
Anyaga: 100% poliészter

 

 

Seven	játéktároló		
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Két	részes	gyerek	ágynemű	garnitúra
	

90x70 cm, egyik oldala flanel, másik oldal puha 
wellsoft, flıź  töltetű és sétáltatáshoz is tökéletes! 

Több szıńben kapható.  
 

 

Baby	Bruin	Bébi	bélelt	paplan		

Ebben az ágyneműben kisbabádnak nyugodt lesz 
az álma, mert a garnitúra bőrbarát, légáteresztő 

anyagának köszönhetően egyenletes hőmérsékletet 
biztosıt́ . Töltete antiallergén. 

100 % pamut, fehér, ovis ágynemű
Paplan mérete: 90*140 cm(+ -2 cm)
Párna mérete: 40*55 cm(+ - 2 cm)

Baby	Bruin	Bélelt	pamut	takaró

Mintás wellsoft béléses, kıv́ül 100% pamut babatakaró.
Minőségi magyar termék! 

 Minőség: I. osztály. 

 

 

Apró	mintás	textil	pelenka

Textil pelenka apró nyomott mintával.
Nem okoz allergiát.Jó nedvszıv́ó hatású.

Puha sűrű szövésű. 

 

 

BabyBruin	Plüss	sípoló	
marokfigura	

Különlegesen finom plüss borıt́ ással készült csörgő.
 Kiváló a kisbabák első csörgőjének ugyanis 

pille könnyű, a puha plüss borıt́ ásnak köszönhetően
 pedig biztonságos, ıǵy nem tudja megütni magát a baba.

 

 BabyBruin	plüss	maci
	éjszakai	fénnyel

A játékkal könnyen megtanulhatja a gyermek 
a formák és hangok világát. Fejleszti a koordinációs 

képességet. A vidám szıń ek játékra ösztönzik
 a gyermeket. 
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A kiváló minőségű pamutnak köszönhetően
 nem irritálják a baba bőrét és nem okoznak 

allergiát. Mosás után nem veszıt́ ik el sem formájukat, sem
 szıń üket. Takaróként, előkeként vagy törölközőként

 szolgálhat. 5 darabos készletekbe vannak csomagolva.
 A készletek mintáit véletlenszerűen választjuk ki a

 szövetek elérhetősége szerint. Mindazonáltal a fiús és 
lányos szıń ekre való felosztás mindig megmarad.

 

Sensillo	textilpelenka	

Textilpelenka	sima		

Textilpelenka előnye, hogy költségkıḿ élő, mivel 
többszöri használatot biztosıt́  az eldobható pelenkával

 szemben illetve környezetkıḿélő. Magas hőfokon mosható,
 ıǵy a higiéniai szempontoknak maximálisan megfelel.

Magyar gyártású termék.

Pezoderm	védőkrém				

Tradicionális receptúra alapján, modern felfogásban 
 és gyógyszertári minőségben elkészıt́ ett gyengéd, 

védőkrém az egész családnak. Mindennapi és átalános 
használatra javasolt, nélkülözhetetlen minden háztartásban.

Alkalmazható hámsérülések, horzsolások, enyhe égési
 és fagyási sérülések, enyhe napégés és irritált, 

kipirosodott bőr esetén.

 

Újszülött	pelenka			

U� jszülöttek számára ajánlott termék.
Pamutos, pihe puha pelenka, tépőzáras rögzıt́éssel. 

Súlyhatára: 2-4 kg között.  
32 db-os kiszerelésben kapható.

 

Candide	mini	masszírozó,
	melegítő	öv	meggymaggal			

Megnyugtataja a baba gyomrá és hasát.
Ideális segıt́ ség szülőknek éjjel és nappal, 

hiszen tölteléke meggy mag, amelyet megkell 
melegıt́ eni pl.:mikrohullámú sütőben, és az ebből áradó hő 

megnyugtatja a babát. A hason található spirál mutatja a
 masszázs irányát. Töltelék: cseresznye magok (melyet

 néhány perc alatt felmelegıt́ esz).
Tépőzáras rögzıt́és. Születéstől használható.

Libero	Touch	pelenka			
Vedd körül babádat rendkıv́üli puhasággal! 

A Libero Touch termékcsalád szuperpuha anyagának és
 a 360° ProSkin technológiának köszönhetően gyengéd 

gondoskodást nyújt kisbabánk számára, miközben 
megóvja a pici bőrét. A Libero pelenkák a 

legmodernebb környezetbarát technológiával készülnek, 
és nem tartalmaznak olyan anyagokat, amelyek káros 

hatásúak lehetnek gyermekünkre. 
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Mérete variálható a gyermek növekedésével.
Vıźálló. Puha plüss anyaggal tervezték a kényelem

 érdekében. Egy szőrme csukjával egészıt́ ették ki az 
egyedi tervezést. Univerzális, könnyedén használható.

Mérete: 81/91/110x50cm.

Womar	bundazsák	Grow	up	plusz	

Womar	bundazsák	5in1	virágos		

A Womar bundazsákok kényelmet és biztonságot nyújtanak
 a gyermekek számára a biztonságos és pihentető alváshoz.

A bundazsák kényelmes puhaságban védi a babát a
 hipotermia ellen, hiszen a készıt́ éshez felhasznált
 szövetek megfelelnek a legmagasabb minőségi és

 biztonsági előıŕásoknak. Kényelmet nyújt az O� n számára is, 
hiszen amikor babáját a bundazsákban tartja, nagyobb 

biztonsággal és finomsággal tudja átadni gyermekét 
egy másik családtag kezébe.A Womar bundazsákok évekig

 tartó multifunkcionális hálózsákokként szolgálnak.

Brevi	táska	Mammabag	Canapa				
A speciális belső párnázás miatt 3 órán át képes 

melegen vagy hidegen tartani az ételeket, italokat.
Tökéletes táska utazásokhoz vagy akár a 

mindennapokhoz is 2 külső zsebbel rendelkezik, s
 számos belső rekesz segıt́ ségével rendezheti gyermeke 

holmijait, ételeit. Továbbá egy 15,6" notebook 
is elfér a táskában, ıǵy akár a dolgozó anyák számára is

 tökéletes választás. Két oldali pánttal rögzıt́hető a 
babakocsin, de akár kézi vagy válltáskaként is használható.

 Womar	kesztyű	babakocsihoz				
Kézmelegıt́ ő babakocsira. 

 A babakocsi tolókarjára csatolható kézmelegıt́ ő .
 A kocsihoz patentok segıt́ségével 

csatolható.
 

Ferrari	pelenkázó	táska			

A Ferrari pelenkázó táska ideális modern anyukáknak,
 akik egy praktikus,ugyanakkor letisztult és elegáns 

megjelenésű táskát keresnek kiránduláshoz,
 babahordozáshoz. Sok külső- és belső zseb.

Izoterm szakasz – a cumisüveg ezáltal
 megőrzi a megfelelő hőmérsékletet.

Rögzıt́hető a babakocsira.
A táska anyaga: poliészter

Sensillo	táska			

Nagy, tágas táska anyáknak, tökéletes sétához,
 bevásárláshoz vagy kórházba.

 Nagy méretének köszönhetően minden szükséges
 tartozék elfér benne.

Kunert	szánkó			

Praktikus, s egyben tökéletes gyermekszánkó, hisz hátsó 
kerekekkel van felszerelve. A� llıt́ ható magasságú karfával,

 levehető háttámlával, hevederrel rendelkezik.
Könnyedén tárolható.
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Ergonomikus, multifunkcionális kenguru 5-13 
kg súlyú gyermeknek (4 hónaptól 2 évig).

A hordozó többfunkciós, a legkisebb gyermeket függőleges
 helyzetben vagy oldalra fekvő helyzetben lehet rögzıt́eni.

A merevıt́ett háttámla támogatja a gyermek gerincét.
 Csıṕ őficam megelőzésére is jó.

Womar	kenguru	N15		

Womar	kenguru	N13		

3 hónapos kortól 24 hónapos korig használható,
 13 kg-ig használható.

 A baba be- és kifelé is nézhet.
-Belseje 100% pamut, a külseje 100% poliészter,

 bélése: poliészter szál.

Womar	kenguru	N17					
Sokan praktikussági okokból választják a hordozókendőt,

 hiszen ilyenkor szabadak a kezeink és mégis a 
legfontosabb kincsünk velünk van.  A hordozás emocionális 

oldalról sem elhanyagolható, hiszen minden testközelbe
 töltött pillanat értékes és erősıt́i a kicsivel a kapcsolatot. 
Támogatja az összhangot az összhangot az anya és a baba

 között, segıt́i a szoptatást és könnyedebbé teszi a
 hétköznapokat nagy családos anyukaként is.

 

Womar	hordozókendő	N16				
Univerzális Womar hordozókendő alkalmas kisbabák illetve 

már nagyobb babák hordozására (3,5-13 kg).
 Lehetővé teszi a gyermek több féle pozıć ióban történő

 hordozását a gyermek korától függően. 
Hitelesıt́ ett pamutból (O� ko-Tex Standart 100) készült, 

amely biztonságos a gyermek számára. 
Anyaga: 100% pamut. Hossza kb. 200 cm.

A	babahordozás	előnyei

-	A	hordozott	babák	kevesebbet	sírnak.
-	Segít	a	kötődés	kialakításában.

-	Hatékonyabb	a	szülő-gyermek	kommunikáció.
-	Beszédfejlődésre	pozitívan	hat.
-	Kényelmet	és	biztonságot	nyújt.

-	A	szülők	hamarabb	magabiztosabbak	
lesznek	új	szerepükben.

-	Kényelmes.
-	Folyamatos	tanulás.

Babahordozó	tanácsadásra	szeretettel	várunk	mindenkit,	
aki	támogatásra	és	feltöltődésre	is	vágyik!	58





Vállalkozó	szellemű	vagy?	
Érdekel	a	kereskedelem	és	a	babaholmik

	világában	otthon	vagy?	Akkor	jó	helyen	jársz!
A	Babavilág	Bababolt	partnerei	közé	keresünk	partnereket!

Várjuk	érdeklődésedet	telefonon	a	+36	(30)	289-8445	vagy	a	+36	30	958-2908	számon.

Babavilág	Gyermekáruházak
www.babavilagnet.hu

Debrecen,	
Nyugati	utca	5-7

Tel:	06	30/686-8672

Miskolc,
József	Attila	utca	27
Tel:	06	30/686-8671

Nyíregyháza,
Agyag	utca	10

Tel:	06	30/545-3160

Békéscsaba,
Andrássy	út	71-73

Tel:	06	30/869-2514


