
2020. JÚLIUS-AUGUSZTUS

KALANDOZÁS
Otthon és úton a babával

ANYATEJ
Szoptatás okosan

REND A LELKE
Autóban is rendezetten

REKLÁMMAGAZINJA

BOLTUNK
Vásárlási
tanácsok

K
Á

N
IK

U
LA Praktikus

ötletek 
a nyári 
hőségre



Dress Up

1. 2. 3.

Öltöztesd fel 

a pelenka-

tárolót!



Felelős szerkesztő:  
Randrianantoandro Dorothy
E-mail: marketing@matti.hu

Nyomdai előállítás: 
Pauker Holding Nyomdaipari Kft.
1047 Budapest, Baross utca 11-15.

Reklámtervezés: 
Hubicska Zsolt

Fotók: 
ADOBE Stock, Shutterstock,

Matti Kft., Babaker Kft.,
Bigstockphoto 

Kiadó: Matti Kft. és Partnerei
2040 Budaörs, Gyár utca 2. 06/23 887-410

Ügyvezető: Viszokai János

Az újságban szereplő árak 2020. július 1. és augusztus 31. között érvényesek, 
forintban értendők, és mindennemű adót magukban foglalnak. A termékek 

dekoráció nélkül kerülnek árusításra. 

A termékek műszakilag,  illetve külsőleg eltérhetnek a fotón látottaktól, az 
esetleges helyesírási, illetve nyomdahibákért nem tudunk  

felelősséget vállalni. 

Kérjük vedd figyelembe, hogy állandó árukészletünkkel ellentétben ezen 
termékek egy része csak korlátozott számban áll rendelkezésre. Ezek az 

ajánlataink a készlet erejéig érvényesek. Amennyiben gondos tervezésünk 
ellenére bizonyos termékek a nem várt magas kereslet következtében már 
az értékesítés első napján elfogynak, úgy ezért kérjük szíves elnézésedet.IM
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ELÉRHETŐSÉGÜNKET 
MEGTALÁLOD A MAGAZIN 

HÁTOLDALÁN!

A Covid-19 járvány hatásait rendkívül meg-
érezték a kis és közép vállalkozások Magyar-
országon. Bababoltunk mindent megtesz 
azért, hogy a legjobb szolgáltatásokat és 
termékeket biztosítsa a kismamák és a kis-
babák számára, de most a Te segítségedre is 
szükségünk van. 

Kérünk, hogy ebben a kihívást jelentő 
időkben válaszd a hazai vállalkozókat. Mi 
megígérhetjük, hogy a támogatásodért 
cserébe minőségi termékeket fogunk a 
legjobb áron biztosítani üzletünkben és 
webáruházunkban. 

Bababoltunkban pontosan tudjuk, hogy 
mennyire nehéz eligazodni a rengeteg ter-
mék között, így minden segítséget igyek-
szünk megadni ahhoz, hogy a baba számára 
a legjobbat tudd biztosítani. 

A termékeink kiválasztása során odafigye-
lünk a vásárlóink visszajelzéseire és a nem-
zetközi fejlesztésekre, hogy a legjobb minő-
séget tudjuk számodra nyújtani. 

Maximálisan igyekszünk minden felmerülő 
gond esetén megtalálni a számodra leg-
megfelelőbb megoldást! 

Bátran keress minket a magazin hátoldalán 
lévő elérhetőségeken. 

Köszönjük, hogy támogatod a magyar vállal-
kozásokat!
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

MOST CSAK:

3.990 Ft

MOST CSAK:

12.990 Ft

Többrétegű, oxigénnel dúsított tárolózsák, mely tökéletes szagzárást és biztonsá-
gos, higiénikus tárolást biztosít. Környezetbarát, négyszer kevesebb műanyagot 
használ el, mint más tárolórendszer. A pelenka bedobásával automatikusan nyílik 
és záródik a rendszer. Könnyű, egykezes kezelhetőség.

ANGELCARE PELENKATÁROLÓ

BADABULLE BÉBIŐR

babaváróknak

A készülék 2 választható csatornával rendelkezik. Digitális 2,4 
GHz-es technológiájának köszönhetően magas érzékenységű. 
Akár 300 méteres hatótávolságával messziről is hallhatod kis-
babádat. A babaőrző egyirányú kommunikációra képes. Hang- 
és fényjelzéssel adja tudtodra, ha a gyermekednek szüksége 
van rád. A hangerőt egyéni igényeidhez mérten tudod szabá-

lyozni. A babaegység hálózatról működik, a szülői egység pedig hordozható, 
akár az övedre is csíptetheted. Jelzi, ha alacsony az elemfeszültség. A baba-
egységen éjjeli fény gondoskodik a kisbabád nyugalmáról. Cikkszám: B014007

Könnyű, műanyag babatállal, vidám mintával. A baba-
tál levehető, így használható gyerekmérlegként is vagy 
akár háztartási mérlegként. Precíziós mérési rendszer 
nagy méretű, könnyen olvasható LCD kijelzővel. Au-
tomatikus kikapcsolás és nullára állás. Tára funkció és 
az elem lemerülésének kijelzése. Mértékegységek: Kg/
Lb/St, osztás: 5 g. Kapacitás: 20 kg. Cikkszám: 6426

MOMERT DIGITÁLIS MÉRLEGMOST CSAK:

13.990 Ft

KIHAGYHATATLAN AJÁNLATOK



Hatékony, mert a beállított szívóteljesítmény garantálja az anyatej 
gyors és hatékony leszívását. A csendes működés lehetővé teszi, hogy 
az anyatejet diszkréten és bárhol le lehessen fejni. Könnyen kezelhető, 
az ergonomikus fogantyú és a speciális kialakítás mind a jobb, mind a 
balkezeseknek ideális. A mellszívó nem tartalmaz BPA-t. Kompatibilis 
a BabyOno 402-es és 403-as típusú cumisüveggel.  A szett tartalma: 
Babyono Anatomy kézi mellszívó, szilikon masszázspárna, 150 ml-es cu-
misüveg, 0hó+ szilikon etetőcumi, adapter szélesnyakú cumisüveghez 
Cikkszám: 301

BABYONO ANATOMY KÉZI MELLSZÍVÓ

MOST CSAK:

4.990 Ft

BABYONO PELENKÁZÓ ALÁTÉTEK
Pelenkázó alátét extra nedvszívó cellulóz töltettel. 
A külső réteg nem engedi a szivárgást, így teljes 
biztonságot nyújt. 10 darabos kiszerelés. Két mé-
retben kapható.

40x60 cm-es. 
Egységár: 79 Ft/darab

Cikkszám: 513

60x90 cm-es. 
Egységár: 179 Ft/da-
rab. Cikkszám: 509

AVENT SCD395/21 ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ SZETT 
2 DARAB 50 ML-ES AQUAINT TISZTÍTÓ FOLYADÉKKAL

babaváróknak 40X60 CM:

790 Ft
60X90 CM:

1.790 Ft

Gyorsabb fejés, több tej rövidebb idő alatt. Természetes mozgást lehetővé tevő 
technológia a tej gyorsabb áramlásáért. Kíméletes és kényelmes mellszívó. Egy 
méretű, puha és adaptív szilikonpárna. Nem szükséges előrehajolni fejés közben. 
Személyre szabott élmény 8 + 16 beállítási fokozattal. Csendes motor a diszkrét 
vezetékes használathoz. Kevés alkatrész és intuitív beállítás. Memória- és szüne-
telési/indítási funkció. 

Tartalma: 1 db adapter, 2 db cumisüveg, 2 db 
eldobható melltartóbetét, 2 db etetőcumi, 
anyatejtároló edénykék, mellszívó készlet, mo-
toregység, tejzáró kupak.

MOST EGYÜTT:

54.990 Ft

AZ AQUAINTRŐL A 31. OLDALON OLVASHATSZ!
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CAM AGILE BABAKOCSI

CAM COMPASS BABAKOCSI

6 hónapos kortól ajánlott könnyű, mindössze 5,9 kg súlyú fém-
vázas babakocsi különálló tolókarokkal. A háttámlája 2 pozíci-
óba dönthető. Levehető kapaszkodójának köszönhetően köny-
nyű a babát kivenni. Dupla, kisméretű kerekeki vannak. Hátul 
központi fékkel, elöl bolygókerékkel rendelkezik. 107 cm-esre 

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

MOST CSAK:

59.990 Ft
MOST CSAK:

22.990 Ft

Könnyű súlyú és kompakt babakocsi alumínium 
vázzal. Nagyon kicsire összecsukható, összecsuk-
va önmagában megáll és könnyedén húzható a 
húzókarral, mint egy gurulós bőrönd. 

Tágas bevásárlókosár mágneses zárral. A kupo-
la meghosszabbítható egy rejtett szúnyoghálós 
résszel. Újszülött kortól használható széles és 
tágas üléssel. A háttámla nyáriasítható oldalfa-
lakkal, mely ideális a nyári melegben. 

Egykezes összecsukó rendszer, mely a tolókarról 
irányítható. Kapaszkodóval, blokkolható első 
bolygókerekekkel, és központi fékkel, lágy első és 
hátsó felfüggesztéssel felszerelve.

Vásárlás előtt nézd meg a helyet, ahol 
tárolni fogod a babakocsit. Elfér-e 
nyitva vagy csak csukva, neki tudod-e 
támasztani valaminek vagy muszáj, 
hogy megálljon a lábán összecsukva. 
Ha autóval szállítod, mindenképp pró-
báld ki, belefér-e a csomagtartóba. 

Vizsgáld meg a környezetet, ahol leg-
inkább fogod használni a babakocsit. 
Ha valami extrém benne, például sok 
lépcső, rossz minőségű út, szűk ajtó, 
akkor ezt vedd figyelembe minden-
képpen a kiválasztásnál. 

Hasznos tanács

csukható. Tarto-
zékok: 5 pontos 
öv, naptető, bevá-
sárlókosár.



CAM FLUIDO EASY TÖBBFUNKCIÓS BABAKOCSI

MOST CSAK:

149.990 Ft

A CAM Fluido Easy a nagyon népszerű CAM típustól, a Fluido City babakocsitól a felhasznált anyagokban és színekben 
tér el. A minőségi olasz vázon a sportrész megfordítható. A háttámla több pozícióba dönthető, míg a lábrész több fo-
kozatba állítható. A tartozék tágas mózeskosár kényelmesen beköthető az autóba a külön vásárolható CAM bekötőszett 
segítségével. 

A multifunkciós babakocsi része még a bébihordozó, ami közvetlenül egy-
szerűen a vázra csatlakoztatható és biztonsági ülésként az autóban is hasz-
nálható. Nagy bevásárlókosár könnyíti meg a szülők életét. A szett tartozéka 
még a pelenkázótáska és a mózeskosár lábtakarója, ami lábzsákként is hasz-
nálható a sportrészen. 



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

WOMAR CITY KENGURUFILLIKID ISOFIX ÜLÉSMAGASÍTÓ

MOST CSAK:

16.990 Ft

MOST CSAK:

69.990 Ft
Pantone 16-4021 TPX (Allure)

Pantone 17-1744 TPX (Calypso Coral)

C-60%   M-40%   Y-5%   K-5%

C-0%   M-77%   Y-37%   K-0%

KIKKABOO ODYSSEY I-SIZE GYEREKÜLÉS
- 40-105 cm-ig, maximum 18 kg-ig használható
- 40-87 cm közötti magasságú gyermekeknek menetiránynak 
  háttal, 76-tól 105 cm-ig menetiránynak megfelelő üléspozíció
- 3 pozícióba dönthető üléshelyzet, amelyek mind hátrafelé, 
  mind menetiránynak megfelelő helyzetben használhatóak
- ISOFIX rendszer a könnyebb csatlakoztatás érdekében
- SoftTouch, 5-pontos hevederrendszer vállpárnákkal
- kiegészítő szűkítőbetét újszülöttek számára
- 11 magasságba állítható fejtámla
- 360°-ban fordítható ülés
- 16 fokozatba állítható támasztóláb

MOST CSAK:

10.990 Ft

22-36 kg-ig használható, ISOFIX csatlakozású ülésma-
gasító. Elsősorban ISOFIXES autóba javasolt, de beköt-
hető az autó 3 pontos biztonsági övével is,

- könnyen és egyszerűen beszerelhető
- kényelmes, anatómiailag jól kialakított széles ülés
- párnázott, megfelelő könyöklőkkel van ellátva

Segítségével mindig veled lehet gyermeked, legyen szó ott-
honi tevékenységről, sétáról vagy utazásról. Támogatja az 
összhangot az anya és a baba között, és könnyedebbé teszi a 
hétköznapokat a szülők számára. 

- 3,5 kg-tól 13 kg-os súlyig használható
- elasztikus és erős anyag
- anyaga: 100% pamut
- antibakteriális 
- elöl és hátul megköthető
- hasznos zseb a csípő övén
- kényelmes és puha vállpántok
- egyenesen és keresztirányban
  is fel lehet tenni
- Oeko-Tex® Standard 
  100 tanúsítvánnyal rendelkezik
- széles deréköv, 65 és 140 cm 
  között állítható

Tiszta autó 



KIKKABOO MADRID MULTIFUNKCIÓS BABAKOCSI

- könnyű alumínium keret
- bőrbevonatú tolókar
- 5 pontos biztonsági öv
- napfénytető
- nagy bevásárlókosár
- levehető kapaszkodó 
- az első kerekek 360 fokban elfordulnak
  a jó manőverezhetőség érdekében
- könnyen összecsukható

Babakocsi tartozékai: váz, mózeskosár, bébihordozó, 
sportrész. Kiegészítők: lábzsák és pelenkázó táska

MOST CSAK:

119.990 Ft

Egy gyerkőc pillanatok alatt igazi katasztrófát tud 
okozni még egy makulátlanul tiszta autóban is. De 
néhány praktikus termékkel elkerülhetjük vagy 
legalábbis csökkenthetjük a problémát. 
Tartsunk egy mini porszívót az autóban. Ma már 
nagyon sok szivargyújtóról használható kézi mor-
zsaporszívó kapható, amivel az autóból a morzsákat 
bármikor egy pillanat eltűntethetjük. 
Akasszunk az első ülések fejtámlájára egy-egy 
zacskót vagy tárolót, és tanítsuk meg a kicsinek, 
hogy a szemetet abba dobja. 
A cumit vagy a cumisüveget rögzítsuk egy pánt 
segítségével az üléshez, hogy ne tudjon leesni a 
földre. 
Használjunk ülésvédőt és rendezőtáskát az autó-
ban, amik segítenek rendben és tisztán tartani az 
ülés környékét. 

gyermekek mellett is

Pantone 16-4021 TPX (Allure)

Pantone 17-1744 TPX (Calypso Coral)

C-60%   M-40%   Y-5%   K-5%

C-0%   M-77%   Y-37%   K-0%

Tiszta autó 

A sokoldalú Kikk Boo Madrid babakocsi használható bébihordozóval, mózeskosárral és a sportrésszel is, így akár 3 éves 
korig is a társunk lehet a kalandozások során. Hihetetlenül könnyű összecsukása garantálja a könnyű szállítást. A Madrid 
babakocsi célja az újszülöttnek a lehető legnagyobb kényelem és védelem biztosítása. 
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

BESAFE PREGNANT MAGZATVÉDŐ ÖV
Autóbaleset esetén egy felnőtt akár 3-5 T erővel csapódhat előre. Mivel 
a biztonsági övet alaphelyzetben a hasi területen át keresztben rögzítik, 
előfordulhat, hogy ütközés alkalmával a kismama rendkívül durva erőha-
tásnak teszi ki a magzatot. A BeSafe magzatvédő öv a medence irányába 
húzza le és a has alatt vezeti el az övet, ezáltal fokozottan védi a kismamát 
és születendő gyermekét. Számos autóbalesetben, a Besafe magzatvédő öv 
nyújtotta különleges rögzítésnek kö-
szönhetően nem történt sérülés.

Orvosok véleménye szerint, már a 2. 
hónaptól, a várandósság korai szaka-
szában is eredményesen alkalmazható 
a magzatvédő öv a vetélések elkerülése 
érdekében. 

NANIA DREAM 
ÜLÉSMAGASÍTÓ

MOST CSAK:

5.990 Ft

PANTONE 159
C: 10
M: 70
Y: 95
K: 1

CLIPPASAFE HÁTITÁSKA 
LEVEHETŐ KANTÁRRAL

MOST CSAK:

7.990 Ft

25-36 kg-ig terhelhető, kényelmes és 
anatómiailag kialakított ülésmagasító. 
Bármely 3 pontos biztonsági övvel 
rendelkező személyautóba beszerelhe-
tő. Párnázott és könyöklőkkel ellátott.

MOST CSAK:

9.990 Ft

Praktikus megoldás a gyermek elkalando-
zásának megelőzésére, hiszen táska és a 
rácsatolható kantárnak köszönhetően gyer-
mekhám is egyben. Állítható szíjakkal ren-
delkezik, így 1 éves kortól akár 4 éves korig 
használható. A táska mérete kb. 22 cm.

A BeSafe magzatvédő öv minimalizálja 
a kockázatot. A terméket kimondottan 
azon kismamák részére tervezték, akik 
sokat utaznak autóval. A magzatvédő öv 
használatával a kismamák biztonságo-
san tudnak közlekedni, és kényelmesen 
használhatják a biztonsági övet az áldott 
állapot ideje alatt. A BeSafe Pregnant 
magzatvédő öv minősített az ECE R16-os 
szabványnak megfelelően.



Különleges nyár az idei a járvány miatt. Minden 
újdonsült szülő számára fokozottan figyelmes és 
óvatos döntés születhet arról, hol és hogyan töltik 
a nyáridőt.

HA MESSZIRE NEM IS, DE BIZTOSAN 
KIMOZDULNAK A BABÁVAL, KISGYEREKKEL 
A SZÜLŐK RÖVIDEBB IDŐRE VAGY AKÁR TÖBB 
HÉTRE A LEHETŐSÉGEIKHEZ MÉRTEN.

Utazás közben és szabadtéri kikapcsolódás al-
kalmával is nagy segítség a hordozás. Eltérő te-
repviszonyok várhatnak a kirándulókra, szabadba 
vágyókra. Fű, földút, kavics, murva, dombok, lép-
cső, híd stb. Hordozva bármilyen terepen simán 
vesszük az akadályokat. Emellett a legfontosabb, 
hogy a baba teljes biztonságban érzi magát még 
egy számára ismeretlen helyen vagy környezetben 
is hiszen testközelben van. Bármikor elbújhat vagy 
elaludhat, ha kimerítették a látnivalók, a friss leve-
gő, a külső ingerek.

A testvérek számára is segítség lehet ha a legki-
sebbet hordozzuk. Mozgás, séta közben könnyebb 
figyelni egyszerre a kicsire és a nagyobbra is. Ha a 
kicsi baba szopizni szeretne, bármikor diszkréten 
megoldható a szoptatás a hordozóeszközökben is.

A meleg időre vagy a hőségre legyünk tekintettel 
hordozás közben is! A baba testközelség iránti 
ösztönös igénye nyáron is él. Ha zavar az össze-
izzadás, tegyünk magunk közé egy tetra pelenkát 
és cserélgessük, vagy keressünk kevésbé meleg 
időszakokat a hordozáshoz. Védjük a baba bőrét a 
hordozóból kilógó testrészeken extra figyelemmel, 
kalappal, védőkrémmel.

CSODASZÉP BABAILLATÚ 
FELTÖLTŐ NYARAT KÍVÁNUNK!

A  s z e r e t e t   ö s s z e k ö t !

Megkötős
hordozókendő

Bébi Csatos 
hordozó

Totyogó Csatos
hordozó

Rugalmas
hordozókendő

Bébi és Totyogó
Mei Tai hordozó

Karikás 
hordozókendő

www.nandu-wrap.com

Nyáron úton vagy otthon a babával

Kósa Kata
nandu-wrap.com
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GRACO EVO TRIO MULTIFUNKCIÓS BABAKOCSI

NANIA COSMO 
GYEREKÜLÉS

MOST CSAK:

20.990 Ft

- 0-18 kg-ig használható
- több fokozatban dönthető
- duplán párnázott
- vállpánton állítható
  övfeszítés

KÉNYELMESEN, EGY KÉZZEL ÖSSZECSUKHATÓ. 
KIVÉTELESEN NAGY KOSÁRRAL VÁSÁRLÁSHOZ!

- újszülött kortól használható
- ötpontos biztonsági övvel
- egy mozdulattal levehető ülőrész
- sportrész mindkét irányból feltehető a vázra
- háttámlája 3 fokozatban dönthető
- huzata levehető

TARTOZÉKOK: 
- esővédő
- adapter
- lábzsák
- SnugRide
  bébihordozó
- Go mózeskosár

MOST CSAK:

129.990 Ft



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

VEDD KÖNNYEDÉN. 
VIDD MAGADDAL BÁRHOVÁ.

Repülőgépen. Lépcsőn. Városban kalandoz-
va. A Hamilton Auto Click babakocsit úgy 
tervezték, hogy könnyedén vegye az akadá-
lyokat, és segítse az aktív családok életét. 
Könnyű vázának köszönhetően kifejezetten 
ajánlott utazásokhoz, akár repülős kalan-
dokhoz is, hisz egy mozdulattal kompakt 
-kabin- méretűre csukható.

MOST CSAK:

69.990 Ft

NANIA TITAN ISOFIX GYEREKÜLÉS

betéttel. Menetközben is több fokozatban 
dönthető. Központi övfeszítője és dupla héj-
szerkezetű váza van. Levehető és mosható 
poliészter huzat. 

10 kg-ig használható menetiránynak háttal, míg 9-18 kg-ig korig menetiránnyal megegye-
zően köthető be. Az első és hátsó ülésre is beköthető, de az első ülésre csak menetirány-
nak háttal lehet bekötni, ha a légzsák kikapcsolt állapotban van. 5 pontos biztonsági öve 
van vállpárnával és csatpárnával. A biztonsági öv vállpánton állítható. Ülés- és fejszűkítő 

MOST CSAK:

39.990 Ft
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BABYONO AUTÓS CUMISÜVEG-
MELEGÍTŐ SZÜRKE SZÍNBEN

MOST CSAK:

5.490 Ft

MOST CSAK:

890 Ft

- autó szivargyújtójáról működtethető
- bébiétel melegítésére is alkalmas
- cumisüveg melegentartóként is 
  használható
- cikkszám: 199

Megfordítható, tapadókorongos 
angol nyelvű baba az autóban 
matrica. Cikkszám: 53

100-135 CM-ES TESTMAGASSÁGHOZ IGAZÍTVA I-SIZE HÁTTÁMLÁS ÜLÉSEMELŐ, 
135-150 CM-ES TESTMAGASSÁGHOZ IGAZÍTVA HÁTTÁMLÁS ÜLÉSEMELŐ. FON-
TOS, HOGY EGYES JÁRMŰVEK BELMAGASSÁGA AKADÁLYOZZA A HASZNÁLA-
TOT, EZÉRT ÉRDEMES VÁSÁRLÁS ELŐTT A GÉPJÁRMŰBE PRÓBÁLNI AZ ÜLÉST. 

MOST CSAK:

11.990 Ft

TAFTOYS KOALÁS AUTÓS JÁTÉK 
BABAFIGYELŐ TÜKÖRREL 

Autós kedvenceink 
CLIPPASAFE BABY ON 
BOARD TÁBLA

BESAFE IZI  
FLEX FIX  

SZÍNVÁLASZTÉK

Menetiránynak háttal be-
kötött babák játéka, ami 
szuperül lefoglalja a kicsit 
az autós utazások során. 
Könnyen rögzíthető a gép-
kocsi fejtámlájához. A tükör 
lefoglalja a babát és segít a 
szülőnek vezetés közben. 
Cikkszám: 12485



- a fejtámla magassága  
  könnyedén
  állítható mindkét oldalról

- háttámlájának dőlésszöge 
  két pozícióba állítható

- speciális, puha övpárnával  
  az áll és a mellkas védelméért

- lehetővé teszi, hogy akár 3 ülést 
  is elhelyezzünk egymás mellett 

- 3 rétegű oldalvédelemmel és 
  speciálisan formázott  
  fejtámlával 

- csípőöv-terelő segít elkerülni a 
  belső szervek sérülését

- a fejtámlába épített övterelő 
  mindig helyes úton vezeti  
  a vállövet

MOST CSAK:

79.990 Ft

A KIND+JUGEND INNOVÁCIÓS 

DÍJ NYERTESE 2017-BEN!
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Biztosítsunk teljes sötétséget a babaszobában, 
hogy a kicsit ne zavarja meg a sokkal hosszabb 
nappali fény, mert így a szokásos időben tudjuk 
lefektetni aludni. Figyeljünk oda, hogy csak azért, 
mert világos van vagy mert szabadságon van a 
család, ne változtassuk meg a kicsi altatási idejét, 
mert utána sokkal nehezebb lesz visszaállni a ré-
gire. 

Autós utazáskor fontos, hogy már előre hűtsük 
olyan hőfokra az autó belsejét, ami a baba szá-
mára megfelelő. Továbbá ne feledkezzünk meg az 
autó ablakára egy árnyékolót is felszerelni, hiszen 
az UV-sugárzás erőssége miatt akár a légkondi-
cionált autóban is le tud égni a baba, ha az ablak 
mellett ül. Mindig legyen egy előre összekészített 
pelenkázótáskánk sok folyadékkal és játékkal fel-
töltve a baba számára a nyári kirándulásokhoz. 

Szabadtéri programok esetén is figyeljünk oda a 
megfelelő UV védelemre (napernyő, napszemüveg 
és naptej), és gondoskodjunk a folyamatos folya-
dék utánpótlásról, mert nyári melegben a kicsik-
nek is több folyadékot kell fogyasztaniuk. Legyen 

nálunk egy takaró vagy törölköző, amit le tudunk 
teríteni és tud rajta játszani a kicsi. 

Mindig árnyékos helyet keressünk a babával. Ha 
ez nem megoldható, mert mondjuk a strandon va-
gyunk, akkor vigyünk magunkkal napernyőt és az 
alá tegyük a kicsit. Bár a strandolás vonzó prog-
ram lehet egy kisbabával, van néhány dolog, amire 
mindenképpen oda kell figyelni. Kerüljük a túlzot-
tan magas klórtartalmú medencéket, mert kikezd-
hetik a baba bőrét. A kicsik hőháztartása másabb, 
mint a miénk, ezért, ha mi hidegnek ítéljük meg a 
vizet, akkor az a babának sem lesz megfelelő. 

Azért, hogy a kicsi is a legjobban ki tudja élvezni a 
strandolást, és nekünk se kelljen őt folyamatosan 
a vízben a karunkban tartani, vigyünk magunkkal 
egy felfújható medencét a strandra is. Ez így elsőre 
furán hangzik, de sokkal gyorsabban felmelegszik 
a medencében olyan hőfokra a víz, ami a kicsinek 
kellemes, és biztonságosabb is, ha abban pancsol, 
mintha a medencében vagy a tengerben lenne. 
Olyan típust válasszunk, amit könnyű felfújni és 
nem foglal sok helyet. 

Kisbabával
A NYÁRI MELEGBEN

BABA ELSŐ NYARÁN OLYAN KIHÍVÁ-
SOKKAL IS SZEMBESÜLNEK A SZÜLŐK, 
AMIKRE ELŐTTE NEM IS GONDOLTAK. 
A MELEG ÉS HOSSZABB NAPPALOK 
MIATT NEHÉZKESEBB AZ ALTATÁS, 
SOKKAL TÖBB MINDENRE VAN SZÜK-
SÉG EGY EGYSZERŰ KIMOZDULÁSHOZ 
ÉS AKKOR MÉG A NAP VESZÉLYEIRŐL 
NEM IS BESZÉLTÜNK. NÉHÁNY TIPPET 
ADUNK AHHOZ, HOGY A BABA KÉNYEL-
MESEN ÉS BOLDOGAN ÉREZZE MAGÁT 

NYÁRON IS. 



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

BABYONO PELENKÁZÓTÁSKA

FILLIKID NAPERNYŐ

MAGAZIN ÁR:

3.990 Ft
MAGAZIN ÁR:

4.990 Ft

FILLIKID NAPERNYŐ

A kiváló minőségű anyagokból álló multifunkciós táska ide-
ális aktív anyák számára. Egyedi és stílusosan megformázott 
zsebekkel, könnyedén pakolható belső térrel rendelkezik. A le-
szerelhető oldalsó pánt segítségével könnyen csatlakoztatható 
babakocsihoz vagy kényelmesen viselhető vállon. Hosszú állít-
ható pántja van vállpárnával és rövid fogantyúkkal. A fém lábak 
védik a táska alját a szennyeződéstől és a sérüléstől. Tartozék 
pelenkázólappal. Cikkszám: 1505 és 1509

- 3 ponton állítható dőlésszög
- megszűri az UV 50+ sugárzást
- hengervázas babakocsikhoz ajánljuk
- 70 cm átmérőjű ernyő

Több típusú minőségi napernyő 3 ponton állítható dőlésszög-
gel. Megszűri az ultraibolya sugárzást (UV 50+). Hengervázas 
babakocsikhoz ajánljuk. Az ernyő átmérője 70 cm. 

MOST CSAK:

7.990 Ft



- a felhajtott extra párnázott oldalak kuckót varázsolnak a babának
- 3 hónapos kortól a sík szőnyeg nagy játszófelületet biztosít
- számos játéklehetőség: zene, fény, babatükör, rágóka, 
  vidám színek és figurák
- fejleszti a baba látását, hallását, tapintását és 
  finommotorikus mozgását
- megtanulja megkülönböztetni a formákat
- kényelmes, puha anyag
- könnyen tisztítható játszószőnyeg
- nyugtató és játékos dallamok, színváltó lágy fény
- a tépőzárral ellátott zenélő egységet 
  bárhova magunkkal vihetjük

Szükséges elemek: 2 x AAA (nem tartozék)
Cikkszám: 12235

JÁTÉK18

TAF TOYS JÁTSZÓSZŐNYEG JÁTÉKHÍDDAL 
ÉS ZENÉVEL

MOST CSAK:

18.990 Ft

Színes, nagy méretű, extra párnázott játszószőnyeg, amelyet kifejezetten az 
újszülötteknek terveztek és alkalmazkodni fog, ahogy a baba nő, zenével, 
fényekkel és rengeteg játéktevékenységgel.

Móka és kacagás az élet!



TAF TOYS HOLDAS 
FORGÓ 
BABAKOCSIRA
- nagy csipeszével 
  egyszerűen feltehető 
  babakocsira és autósülésre
- újszülött kortól ajánljuk
- cikkszám: 12095

TAF TOYS KERT 
JÁTÉKSPIRÁL
Plüss játék, ami babakocsira, hordozó-
ra is feltehető eper formájú cumitartó 
dobozzal és csörgő, zörgő, harangozó 
játékokkal. Cikkszám: 12105

TAF TOYS AUTÓS 
BABAFIGYELŐ 
TÜKÖR

HASZNOS TANÁCS: 
Ne válassz olyan játékot, amin apró, letörhető darabok vannak, mert a kicsik ezeket könnyen lenyelik. 
Ne legyenek éles szélek, sarkok a játékon, ne tudja becsípni a babaujjakat. Ha elektromos játékról van 
szó, a gyerkőc ne férjen hozzá az elemekhez, elektromos részekhez (ezeknél csavarokkal van rögzítve az 
elemtartó fedele). Ha a játékon megtalálható a CE jelzés, az azt jelenti, hogy megfelel az európai szabvány 
szigorú biztonsági előírásainak, de csakis a gyártó által ajánlott korcsoport részére adható.

Kedves koala figurás babafigyelő 
tükör. A tükör lefoglalja a babát és 
segít a szülőnek vezetés közben. 
Könnyen felszerelhető az autóban az 
ülés fejtámlájára. Cikkszám: 12505

MOST CSAK:

4.990 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

MOST CSAK:

5.990 Ft
MOST CSAK:

4.290 Ft

HÁTUL IS

A BABA
BIZTONSÁGBAN
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TAFTOYS KOALA FORGÓ-
ZENÉLŐ BABAKOCSIRA

INDOWOODS LOLA AJTÓRÁCS

MOST CSAK:

11.990 Ft

Fém és fa (73-81,5 cm-es) ajtórács. Egy kézzel is nyitható. Könnyű 
zárhatóság. Elérhető bővítmények: 8,5 cm és 17 cm, melyek segítsé-
gével maximum 132.5 cm-ig bővíthető. Változtatható nyitási irány, 
mert mindkét irányból nyitásgátlóval van ellátva.

3 felakasztható és állítható magasságú játék: babák-
nak biztonságos tükör, méhecske és csilingelő labda. 

TAFTOYS TAKE-TO-PLAY ÖSSZECSUKHATÓ 
BÉBI TORNÁZÓ

Az összecsukható lábaknak köszönhetően 
könnyen tárolható és szállítható. 

Stabil műanyag keretével biztonságosan hasz-
nálható. Cikkszám: 11605

Nagyon egyszerűen felhelyezhető baba-
kocsira, bébihordozóra. 3 puha játékkal. 
20 percnyi zenét játszik 8 klasszikus dal-
lammal. 3 AAA elemmel működik, ami 
nem tartozék. Cikkszám: 12465

MOST CSAK:

7.990 Ft

MOST CSAK:

11.990 Ft
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KIKKABOO BONNE NUIT BÖLCSŐ

MOST CSAK:

36.990 Ft

NATTOU BUDDIEZZZ PLÜSS 
SZUNDIKENDŐ

MOST CSAK:

4.290 Ft

A Bonne Nuit bölcső és babaöböl gyengéd kényelmet 
nyújt, és lehetővé teszi a baba számára, hogy teljes mér-
tékben élvezze a pihentető alvás előnyeit. Olyan szülői 
ágyak mellett használható, amik 40-57 cm magasak a 
földtől számítva a matraccal együtt. 

- születéstől körülbelül 6 hónapos korig ajánlott
- babaöböllé alakítható, így a szülők a babával alhatnak
- könnyű, mégis kiváló minőségű alumínium váz
- rögzíthető a szülői ágyhoz
- 4 pozícióba állítható magasság
- anti-reflux pozíció
- 5 cm vastag lélegző matrac
- ringató funkcióval
- az egyik oldal hálós a jó szellőzés érdekében
- 2 pozícióba állítható lábak
- 2 kerékkel rendelkezik
- csúszásgátló lábakkal
- vonzó színekben
- hordozótáskával

- puha, plüss anyagból
- kímélő programmal mosható
- cumitartó pánthoz köthető



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

DREWEX  KUBA KISÁGY

BADABULLE DECO POP AJTÓRÁCS

BADABULLE ÉJJELI FÉNY

MOST CSAK:

3.490 Ft

Világító falilámpa formájú éjjeli fény. 
Alacsony fogyasztású LED lámpa. Auto-
matikusan bekapcsol. Cikkszám B015011 
és B015010

A Drewex Kuba natúr kiságy könnyű, de ugyanakkor kellőképpen masszív 
ágy a kisbabák számára. A benne elhelyezhető matrac mérete 60x120 cm. 3 
fekvőmagasságba állítható és a 2 darab kivehető ráccsal rendelkezik. Baba-
ágy anyaga: fenyő. A matrac nem tartozék.

Az ajtórács csavarokkal (mindennapi használatra/lépcsőn 
ajánlott) vagy szimplán kifeszítéssel is felszerelhető (alkalmi 
használatra ajánlott). 63 cm és 106 cm közötti szélességben 
használható. Nincs szükség további bővítmény vásárlására. 
Könnyen kinyitható mindkét irányba egy felnőtt kézzel (csa-
varozva). Könnyen felszerelhető, kevesebb mint 10 perc alatt.

MOST CSAK:

17.990 Ft

MOST CSAK:

17.990 Ft
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CEBA MEREV 2 OLDALÚ PELENKÁZÓLAP

MOST CSAK:

4.690 Ft

BADABULLE
CSÚSZÁSGÁTLÓ
KÁDBA
HŐMÉRŐVEL

MOST CSAK:

4.290 Ft

Vízhőmérséklet-kijelzővel ellá-
tott csúszásgátló kádba. Erős 
tapadókorongokkal rögzíthető. 
Méret: 40x70 cm. Cikkszám: 
B023013

Mérete: 50x70 cm. PVC bevonatú, könnyen 
tisztán tartható. 2 hosszanti oldalán perem-
mel a baba biztonságának érdekében. 60x120-
as kiságyon keresztbe téve használható.

GRACO BABY DELIGHT ELEKTROMOS HINTA
- 2 sebességgel rendelkezik
- 3 fokozatba dönthető hinta
- egyszerűen összecsukható
- ötpontos biztonsági övvel
- leszerelhető játékhíddal
- huzata gépben mosható

MOST CSAK:

16.990 Ft

Várunk
bolltunkban
Téged



CEBA PUHA 2 OLDALÚ 
PELENKÁZÓLAP

NATTOU BUDDIEZZZ PLÜSS 
SZUNDIKENDŐ TERÁPIÁS 
GÉLPÁRNÁVAL
A gélpárnát a hideg terápiához 
a fagyasztóban kell hűteni 1 
órán keresztül, meleg terápiá-
hoz a mikrohullámú sütőben 
kell melegíteni 600 W-on 30 
másodpercig, majd 3 perc hűtés 
után, a szundikendőbe vissza-
helyezve, a kezelni kívánt testfe-
lületre kell helyezni.

MOST CSAK:

4.990 Ft

PVC bevonatú, könnyen tisztán tartható 50x70-es 
pelenkázólap, ami pelenkázó szekrényekhez ajánlott. 

MOST CSAK:

4.290 Ft



HIGIÉNIA26

MALTEX PANDA FÜRDETŐ ÜLŐKE KÁDBA

CLEVAMAMA CSÚSZÁSGÁTLÓ 
ÉS TÉRDELŐPÁRNA

THERMOBABY COCOON BABATARTÓ KÁDBA

MOST CSAK:

3.990 Ft

MAGAS SZINTŰ BABA BIZTONSÁG A FÜRDETÉSKOR. Megvédi a 
kisgyermeket a kádban való elcsúszástól. Extra hosszú 43x91 cm, lefedi a 
kád teljes alját. Két gyermek fürdetéséhez is! Egyedülálló térdelőpárnája 
könnyebbé teszi a fürdetést. A párnázott csúszásgátló tapadókorongjai 
biztosan a helyén tartják a kádban. CSÚSZÁSMENTES, GYORSAN 
SZÁRAD.

Biztonságosan megtartja a babát miközben hagyja, hogy 
szabadon mozoghasson. Könnyen rögzíthető a nagy ta-
padókorongoknak köszönhetően.

- 7 és 16 hónap között ajánlott
- teherbírása: maximum 13 kg

MOST CSAK:

3.690 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

A baba első pár hónapjában segíti a fürdetést. Körülbelül 8 hónapos korig használható. Ergonomikus kialakításával biz-
tonságossá, kényelmessé teszi a fürdetést. A kényelmes testtartás lehetővé teszi a pancsolást a kádban. Tapadókoronggal 
rögzíthető. 

BEPANTHEN BABY 
KENŐCS
Védi a baba popsiját a pelenkakiütés ellen, B5 
provitamin tartalma pedig segíti a kisbaba 
érzékeny bőrének regenerálódását. Minden 
pelenkacserénél, még a koraszülött csecse-
mőknél is alkalmazható. Nem tartalmaz tar-
tósítószert, illatanyagot, színezéket és fertőt-
lenítőszert. A Bepanthen Baby kenőcs ideális 
a szoptatás alatt a mell rendszeres ápolására 
is. 

MOST CSAK:

2.899 Ft
MOST CSAK:

1.199 Ft
PÖTTYÖS:

6.290 Ft

MINTÁS:

6.290 Ft

KÉK SZÍNŰ:

5.890 Ft
30 G KENŐCS 100 G KENŐCS

A 100 g kenőcs egységára: 28.990 Ft/kg



Erős védelem, 
gyengéd kezekből

A Bepanthen Baby kozmetikai termék.     Bayer Hungária Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 50.       L.HU.MKT.CC.20.01.2020.2163

a pihE-puha babapopsiért:
    Légátereszto védoréteget képez
    B5 provitaminnal regenerál
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- Zabkása
- Granola
- Gyümölcssaláta  
  banánból, almából,  
  eperből és körtéből
- Smoothie, amibe  
  mehet a gyümölcsök  
  mellé spenót vagy  
  avokádó is
- Diákcsemege vagy  
  magvak
- Humusz zöldségekkel

- Egészséges  
  zabpalacsinta
- Paradicsom  
  mozzarellával
- Fekete csokoládé
- Popcorn
- Datolya mogyoróvajjal  
  megtöltve
- Banánturmix
- Házilag készített,  
  egészséges 
  energiaszeletek 

MIÉRT ÉRDEMES A FEJÉS  
PONTOS IDŐPONTJÁT IS RÁÍRNI  
AZ ANYATEJTÁROLÓRA? 

Az anyukák általában csak az anyatej lefejésének napját írják 
rá az anyatejtárolókra, pedig nagyon hasznos, ha tudják a 
pontos időpontot is. A reggel lefejt anyatej általában gaz-
dagabb és magasabb a proteintartalma, mint a nap későbbi 
szakaszában lefejtnek. Az esti etetésnél érdemes a reggeli 
gazdagabb tejjel megetetni a babát, mert az segíti a nyugodt 
és hosszabb alvást.

A SZOPTATÁS KÖRÜLMÉNYEI 
MINDEN ÉDESANYÁNÁL MÁSOK. 
VAN, AKINEK MINDEN GÖRDÜLÉ-
KENYEN MEGY, AHOGY A TERMÉ-
SZET DIKTÁLJA. MÁSOK VISZONT 
KÜZDELMES UTAT JÁRNAK BE, 
AMÍG ELJUTNAK ODÁIG, HOGY 
ILYEN MÓDON TUDJÁK TÁPLÁLNI 
A KISBABÁJUKAT. MOST NÉHÁNY 
HASZNOS ÖTLETET SZERETNÉNK 
ADNI A KÖNNYEBB SZOPTATÁS 
ÉRDEKÉBEN. 

SzoptatásOkosan

EGÉSZSÉGES SNACKEK SZOPTATÁS IDEJÉRE



LANSINOH ANYATEJTÁROLÓ PALACKOK

LANSINOH ANYATEJTÁROLÓ ZACSKÓ
Az anyatej biztonságos és szivárgásmentes tárolásához. A LANSINOH 
MELLSZÍVÓKHOZ CSATLAKOZTATHATÓ, ÍGY KÖZVETLENÜL 
AZ ANYATEJTÁROLÓ ZACSKÓBA FEJHETÜNK VELE!

Orvosi előírásoknak megfelelően steril. Ételtárolási szinten bizton-
ságos polietilén anyagból. Teljesen lezárt, kinyitáskor letéphető, per-
forált felső résszel a sterilitás megőrzéséért. Erős, tartós, szivárgás-
mentes anyagból az anyatej megfelelő és biztonságos tárolásához, 
fagyasztásához, szállításához. 

Dupla simítózára garantálja a biztonságos záródást.  Táguló alja fel-
dőlés nélküli tárolást biztosít.  A záródó rész fölötti írófelületre ráír-
hatja a nevét, a fejés dátumát és a tej mennyiségét a zacskó sérülése 
nélkül. Praktikus kitöltő résszel a tej egyszerű átöntéséhez.  180 ml-ig 
tölthető. 

25 DARABOS:

2.590 Ft
50 DARABOS:

4.990 Ft

Tökéletesen illeszkedik a Lansinoh kézi és elektromos mellszívókhoz, 
segítségével közvetlenül a palackba lehet fejni. Egyetlen palack az 
anyatej lefejéséhez, tárolásához és a baba etetéséhez. 

- a szilikon tejzárók 
  megakadályozzák a tároló 
  palack szivárgását
- ergonomikus és könnyen meg  
  tölthető, széles nyak kialakítás.
- fagyasztóban és mosogatógép- 
  ben is használható
- cumisüveggé alakítható a  
  Lansinoh etetőcumival
- 4 darab, egységár: 1197,5 Ft/db

KÉSZÜLJ FEL  
A SZOPTATÁSRA
Szoptatni bizony nem könnyű és sokszor 
elég hosszú folyamat. Így a kezdés előtt 
érdemes előkészülni, hogy minden kéznél 
legyen. Amit érdemes odakészíteni:

MELLTARTÓBETÉT: Amíg az egyik 
mellből fejed a tejet, előfordulhat, hogy a 
másikból is szivárogni kezd.
VÍZ: A szoptatás során a legtöbben szom-
júságot éreznek. 
GYÜMÖLCS VAGY SNACK
TELEFONOD és ha lehet, akkor a közel-
ben legyen a töltője is. 
BIMBÓVÉDŐ KRÉM, ha fájdalmas lenne 
a szoptatás.

EMLÉKEZZ, HOGY MELYIK 
MELLBŐL FEJTÉL!
Használj bátran egy karkötőt vagy hajgu-
mit arra a csuklódra téve, amiből utoljára 
fejted le a tejet. Bár nagyon egyszerűnek 
tűnik erre emlékezni, az alvásmegvonás 
mellett jó, ha erre nem kell külön odafi-
gyelni. Ha sokszor ugyanabból a mellből 
fejjük le a tejet, előfordulhat, hogy a másik 
mell tejtermelése csökken vagy teljesen 
elapad. 

NE VÁRJUK MEG, HOGY 
SÍRJON! 

A babáknál nem a szopásnál, hanem előtte, 
sírás közben kerülhet a levegő a gyomorba, 
ami hasfájást okozhat. Ezért ne tartsunk túl 
nagy szünetet két szoptatás között, mert a 
túl éhes baba többet fog enni, emiatt sokat 
bukik, és hasfájás lesz belőle.

MOST CSAK:

4.790 Ft

Egységár: 103,6 Ft/darab Egységár: 99,8 Ft/darab
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GRACO SNACK N STOW ETETŐSZÉK

MOST CSAK:

16.990 Ft

GRACO SWIFT FOLD ETETŐSZÉK

MOST CSAK:

39.990 Ft

6 hónapos kortól használható kényelmes etetőszék. Maximum 15 kg-ig terhelhető. 
Mindössze 5,4 kg-os súlyának köszönhetően könnyen mozgatható. Összecsukva 
megáll magában. Levehető és 3 pozícióba állítható tálcája van. 2 helyzetbe állítható 
lábtámasszal rendelkezik. Ülőrészének anyaga letörölhető, így könnyen tisztítható.

Hosszú ideig jól kihasználható, kompakt méretűre csukható etetőszék, 
ami együtt „nő” a gyerekkel. Nagyon könnyen, egy kézzel összecsukható.  9 
magasságba állítható az asztal magasságának megfelelően. Két kerekének 
köszönhetően könnyen mozgatható. A kényelem érdekében 3 pozícióba 
dönthető háttámlája van. Könnyen letörölhető az etetőszék ülőrésze. Egy 
kézzel könnyen eltávolítható a tálca, ami mosogatógépben is mosható. 

Jó étvágyat Kincsem!



BABYONO NATURAL NURSING ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ

A mellszívó minden eleme, melyet a bőrrel 
vagy anyatejjel való érintkezésre szánnak, 
BPA-t nem tartalmazó anyagból készült. 
Újratölthető akkumulátorral rendelkezik, 
mely 100 perc töltés után 100 perc működést 
tesz lehetővé. A mellszívó időzítővel van ellát-
va, 45 perces folyamatos működés után auto-
matikusan kikapcsol. 

A szett tartalma: mellszívó és töltő, szilikon 
masszázs korong, Natural Nursing cumisüveg 
180 ml és 0m + szilikon anatómiai cumi. Cikk-
szám: 300

Háromfázisú program, amely 10 szívóteljesítményt tartalmaz: szívást indító, ingerlő 
masszázs; szívást indító, ingerlő masszázs és az anyatej leszívása; az anyatej leszívása. 

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

MOST CSAK:

16.990 Ft

AVENT SCF396/11 ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ 500 ML-ES AQUAINT 
TISZTÍTÓ FOLYADÉKKAL
Optimális tejáramlást biztosít, és gyengéden 
alkalmazkodik a mellbimbó méretéhez és alakjához.

- kíméletes és kényelmes  
- csendes motor a diszkrét használathoz bárhol
- újratölthető akkumulátor és időzítő kijelző 
- egy méretű, puha és adaptív szilikonpárna 
- nem szükséges előrehajolni fejés közben 
- személyre szabott és egyszerűen használható
- 8 + 16 beállítási fokozat
- kevés alkatrész és intuitív beállítás
- memória és szünetelési/indítási funkció 
- kijelző az idő nyomon követéséhez 

Tartalma:  mellszívó egység, motoregység 
(vezetékes használathoz), 120 ml-es üveg 
0m+ méretű cumifejjel, Micro-USB adapter, 
1 tejzáró, 2 eldobható melltartóbetét

AZ AJÁNDÉK AQUAINT egy forradalmian új 100% TERMÉSZETES tisztí-
tó folyadék, ami pár másodperc alatt elpusztítja a baktériumok 99,9%-át. 
Az egyetlen termék, ami biztonsággal használható újszülött kortól, a bőrre 
és a gyermekek szájával érintkező felületekre is. Ideális a cumik, rágókák és 
az etetéshez szükséges eszközök tisztítására az utazások közben.

MOST EGYÜTT:

59.990 Ft



AVENT SCF395/11 
ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ 
50 ML-ES AQUAINT 
TISZTÍTÓ FOLYADÉKKAL

CAM CAMPIONE ETETŐSZÉK VÁLASZTHATÓ 
HUZATTAL
Könnyen kezelhető, multifunkciós etetőszék, ami egy mozdulattal kinyit-
ható és összecsukható. 6 pozícióban állítható a magassága és 3 pozíció-
ban dönthető. 3 tálcás etetőszék, aminek nincsenek éles sarkai. Ötpontos 
biztonsági övvel és nagy méretű tároló hálóval. A hátsó lábakon fékezhető 
kerekei vannak. Lapra csukható etetőszék, ami kis helyen elfér.  Maximum 
15 kg-ig terhelhető.

Csokitorta mikróban
HOZZÁVALÓK

1/4 bögre liszt
1/4 bögre cukor

2 evőkanál kakaó
1/8 tk szódabikarbóna

1/8 tk só
3 evőkanál tej

2 evőkanál olaj
1 evőkanál víz

1/4 tk vaníliakivonat

Vannak azok a napok, amiken csak 
egy csokitorta segíthet, főleg a gye-
rekek mellett. De sokszor nincs idő 
összedobni egy igazi tortát, ilyenkor 
jön jól ez az egyszerű recept. 
ELKÉSZÍTÉSE: A száraz összetevő-
ket keverjük össze, majd adjuk hoz-
zá a folyékonyakat. A mikrohullámú 
sütőben maximum 1,5-2 percig süs-
sük egy bögrében. A tetejére önthe-
tünk olvasztott csokit is. 

MOST EGYÜTT:

29.990 Ft

VÁLASZTHATÓ 
HUZATOK: 

Gyorsabb fejés, több tej rövidebb idő alatt. 
Természetes mozgást lehetővé tevő tech-
nológia a tej gyorsabb áramlásáért. Kímé-
letes és kényelmes mellszívó. Egy méretű, 
puha és adaptív szilikonpárna. Nem szük-
séges előrehajolni fejés közben. Személyre 
szabott élmény 8 + 16 beállítási fokozat-
tal. Csendes motor a diszkrét vezetékes 
használathoz. Kevés alkatrész és intuitív 
beállítás. Memória- és szünetelési/indítási 
funkció. 

AZ AQUAINTRŐL A 31. OLDALON 
OLVASHATSZ!

ETETÉS
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

MOST EGYÜTT:

49.990 Ft
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A legújabb technológiánk kombinálja a szívást és a mellbimbó stimulálást, 
ugyanúgy ahogy a babák, a gyorsabb és természetesebb fejés érdekében.

• Ugyanúgy ahogy a babák, a mi mellszívónk  
is tökéletesen vált stimulációs módból fejési módba.

• A puha szilikonból készült rugalmas masszázspárna 
illeszkedik a mellbimbók alakjának és méretének 
99,98% -ához.** 

• Egyszerűen összerakható, könnyű és kompakt.
Nr 1 márka  

az édesanyák ajánlásával*

A mellszívás új 
korszaka egyszerű, 
gyors és gyengéd.

 * Egy 2018 decemberében a GemSeek által több mint 8 000, gyermekápolási márkákat használó női vásárló körében végzett online elégedettségi felmérés alapján. ** 30 mm-ig.

A mellbimbó  
formák és méretek  

99,98 % 
-ához  

illeszkedik**

További információ: www.philips.hu/avent és a partnerüzleteinkben.
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Odsávačky

Elektromos mellszívó



Ha már nincs szükség a puha csőrre, vagy azt 
látjuk, hogy a baba már rágcsálja a szilikont, 
nyugodtan lehet váltani kemény csőrű pohár-
ra. Ezeket általában 9 hónapos kortól ajánlják. 

Nagyobbaknál már lehet választani a sport-
kulacs és a szívószálas kulacs között. Ezek-
ben már nincs szelep, de zárható a kupakja, 
így a kiömlést el lehet kerülni. Az itatópoharak 

után következik a hagyományos pohárból ivás. 

Ha pohárból kapja a gyerkőc az ita-
lát, válasszunk kisebb méretű poharat, és 
csak harmadig, félig töltsük folyadékkal. 
A nyári melegben, amikor még fonto-
sabb a folyadékbevitel, könnyen rá lehet 
venni a gyerekeket az ivásra, ha a pohár-
ba színes, vidám szívószálakat is teszünk.

INNI IS TANULNI KELL

MAM IVÁSTANULÁST SEGÍTŐ TERMÉKEK

STARTER CUP 
150 ML-ES 
IVÓPOHÁR

TRAINER 
220 ML-ES 

TANULÓPOHÁR 

LEARN TO DRINK CUP 
190 ML-ES 

IVÁSTANULÓ POHÁR

SPORTS CUP 
330 ML-ES 

ITATÓPOHÁR

FUN TO DRINK CUP 
270 ML-ES  

IVÁSTANULÓ POHÁR
Kifejezetten a kis 

kezekre tervezve, így 
könnyen megfogható. 

Kifolyásbiztos kialakítás. 
8 hónapos kortól. Ke-
mény itatócsőrrel. BPA 

és BPS-mentes.

Különösen könnyű. 
Levehető fogantyúkkal 

és csepegésmentes 
szeleppel. Extra puha 

ivócsőre van. 4 hónapos 
kortól ajánljuk. BPA és 

BPS- mentes.

Szorosan záródó sze-
lepének köszönhetően 

kifolyásbiztos kialakítás. 6 
hónapos kortól. Puha ivó-
csőrrel. A babák könnyen 
tudnak inni belőle, mert 
egyszerűen kézrefogható. 

BPA és BPS-mentes.

6 hónapos kortól. 
Csepegésmentes 
etetőcumival és 

extra puha ivócsőrrel 
felszerelt. Egyszerűen 

tisztítható. A kis fogókat 
a babakezekre tervezték. 

BPA és BPS- mentes.

MOST CSAK: 
1.890 Ft

MOST CSAK:

1.890 Ft
MOST CSAK:

1.990 Ft
MOST CSAK:

1.990 Ft

Automatikusan nyílik, 
ezért nem kell a kicsi-
nek kézzel kinyitni. 12 
hónapos kortól hasz-

nálható. Kifolyásbiztos 
kialakítás. BPA és BPS- 

mentes.

MOST CSAK:

1.890 Ft

6 hónapos kortól már be lehet vezetni az itató- vagy tanulópohárból való ivást. Az első lépés mindig a 
puha, szilikoncsőrös itatópohár legyen. A puha csőr egészen biztosan nem bántja a fogzástól amúgy 
is duzzadt, érzékeny babaínyt. Nem kell félni a balesetektől sem, mert ezek a poharak olyan szeleppel 

vannak ellátva, ami csak akkor engedi át a folyadékot, ha a baba megszívja. 

ETETÉS34
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.




