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tanácsok
AJÁNDÉKÖTLET

KREATÍV

a
A baba első szülinapjár
Filléres
ötletek
a karácsonyi
dekorációra

ELSŐ NAPOK
Otthon a babával

TIPPEK ÉS TRÜKKÖK
Az otthoni babafotózáshoz

REKLÁMMAGAZINJA

TAFTOYS TAKE-TO-PLAY

TAFTOYS HOLDAS

ÖSSZECSUKHATÓ BÉBI TORNÁZÓ

FORGÓ BABAKOCSIRA

3 felakasztható játék: babáknak
biztonságos tükör, méhecske és
csilingelő labda. Az összecsukható
lábaknak köszönhetően könnyen
tárolható és szállítható. Stabil
műanyag keretével biztonságosan
használható. Cikkszám: 11605

- cuki forgó játék
- nagy csíptetővel
- könnyen feltehető
babakocsira, hordozóra
- újszülött kortól használható
- cikkszám: 12095

MOST CSAK:

CUKI

MOST CSAK:

9.990 Ft

4.690 Ft

ZENE

FÉNY

TAF TOYS JÁTSZÓSZŐNYEG TAF TOYS BUSY PALS
JÁTÉKHÍDDAL ÉS ZENÉVEL

CSÍPTETHETŐ JÁTÉKOK

Színes, nagy méretű, extra párnázott
játszószőnyeg zenével, fényekkel
és rengeteg játéktevékenységgel. A
felhajtott oldalak kuckót varázsolnak
a babának. 3 hónapos kortól a sík
szőnyeg nagy játszófelületet biztosít.
Számos játéklehetőség: zene, fény,
babatükör, rágóka, vidám színek és
figurák. 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

Különböző tapintású anyagok, színes, élénk vidám színek jellemzik.
Könnyen feltehető a babakocsira,
bébihordozóra, babaágyra. A sok
izgalmas meglepetés, a színek, formák tökéletesen lekötik a babát. Újszülött kortól ajánljuk. Mozgó figurák, melyeknek a szárnya is zörög.
Cikkszám: 10555

MOST CSAK:

17.990 Ft

MOST CSAK:

2.490 Ft

ZÖRGŐ

PUHA

Bababoltunkban szeretettel...
Hihetetlen, hogy mindjárt véget ér ez az év...
Olyan, mintha csak most kezdődött volna,
mégis mintha közben ezer év telt volna el.
2020 olyan történéseket hozott mindannyiunk
életébe, amire nem is számítottunk még az év
elején. Ki gondolta volna, hogy a koronavírus
járvány megérkezik, és átír minden eddigi dolgot az életünkben. Így a vásárlási szokásainkat is.
Idén valójában felértékelődött a bizalom az
életünkben. Mert olyan helyet szeretnénk választani, ahol tudhatjuk, hogy biztonságban
vagyunk. Ahol nem csak lehúzni szeretnének
minket, hanem tényleg odafigyelnek ránk, és
azt ajánlják a számunkra, amire valóban szükségünk van.
Reméljük, hogy úgy érzed, hogy ez a mi boltunkra is igaz. Mert mindent megpróbálunk
megtenni azért, hogy Te felelős szülőként a lehető legtöbbet tudd a segítségünkkel nyújtani
a babád számára.
Bátran keress minket személyesen vagy a
magazin hátoldalán lévő elérhetőségeken,
ha bármilyen kérdésed van vagy információra
lenne szükséged. Mi itt vagyunk és segítünk
Neked!

...várunk Téged és a babádat!
KAPCSOLAT
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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.

Cam Taski

Születéstől 36 hónapos korig ajánlott alumínium vázas babakocsi tágas ülőrésszel.
A sportrész a szülő felé fordítva 0-12 hónapos korig, a szülőnek háttal 12 hónapos
kortól 36 hónapos korig használható. A
tolókar magassága állítható, a háttámla négy helyzetbe dönthető, míg kupolája
bővíthető. A kerekei és a kapaszkodó levehető. 5 pontos biztonsági övvel van ellátva.
A mózeskosár lábtakarója használható a
babakocsi lábzsákjaként is. Kompakt méretűre, lapra csukható.
10 kg-os súlyig használható tágas hintáztatható mózeskosárral, ami egyszerűen

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

MULTIFUNKCIÓS
BABAKOCSI
rögzíthető a babakocsi vázán. 3 pozícióba
emelhető háttámlája van. A bébihordozó 13
kg-ig használható. Oldalvédelemmel van ellátva és anatómiai fejszűkítő háttámasszal
rendelkezik. Praktikus mechanizmus segít
állítani az övek magasságát. Hintáztatható
talpa van csúszásmentes gumival ellátva.
Az autó 3 pontos biztonsági övével rögzíthető
menetiránynak háttal. A huzatok levehetőek,
30°C-on moshatóak.

NANIA BELINE ANIMALS
GYEREKÜLÉS
- 9-36 kg-ig használható
- a fejtámasz magassága állítható
- huzata levehető és mosható
- levehető háttámla
- több színben kapható

MOST CSAK:

17.490 Ft

MOST CSAK:
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20.990 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. november 1-től december 31-ig érvényesek.

MOST CSAK:

??? Ft

Imádom a
CAM Taski
babakocsimat!

MOST CSAK:

169.990 Ft

Cam Taski
SZÍN: C782

SZÍN: C845

SZÍN: C870

SZÍN: C871

SZÍN: C872

Első napok

NEHÉZSÉGEI A BABÁVAL
A KÓRHÁZBÓL HAZAJÖVETEL UTÁNI ELSŐ NAPOK A LEGSZEBBEK,
MÉGIS A LEGIJESZTŐBBEK AZ ÚJDONSÜLT SZÜLŐK SZÁMÁRA. EKKOR
ÉBREDÜNK RÁ, HOGY INNENTŐL EGY KIS EMBERPALÁNTA VAN RÁNK
BÍZVA NAPI 24 ÓRÁBAN. EZ AZ ÉRZÉS NAGYON NEHÉZ PILLANATOKAT
OKOZHAT AZ ANYUKÁK ÉS AZ APUKÁK SZÁMÁRA. ÁM HA NÉHÁNY DOLOGRA ODAFIGYELÜNK, AKKOR EGYSZERŰBB DOLGUNK LESZ.
NE FELEJTSÜK EL BETERVEZNI A VÉDŐNŐI ÉS A GYERMEKORVOSI LÁTOGATÁSOKAT! A rengeteg teendő között
nagyon könnyű megfeledkezni a védőnői
látogatásokról, így jobb, ha előre beírjuk
a naptárba őket. Készüljünk fel előre, és
pakoljuk össze a pelenkázótáskát, ha
esetleg a rendelőbe kell bemennünk,
akkor minden kéznél legyen. Csak tapasztalatból egy jótanács, mindig legyen
a táskában egy plusz öltözet a baba számára, ha ne adj isten baleset történne.
FOGADJUK EL A FELAJÁNLOTT SEGÍTSÉGET és legyünk türelmesek magunkkal! A baba születése óriási változást
hoz az életbe, így teljesen normális, ha
nehezebben alkalmazkodunk az új szituációhoz. A hormonok is nehezítik ezt az
időszakot, így fontos, hogy próbáljunk a
lehető legrugalmasabban hozzáállni a
történésekhez. A főzés és a házimunka
nem prioritás ilyenkor, így ha bármi kimarad a tennivalók közül, akkor sem kell
történik semmi. Sőt ha szükséges, akkor
bátran kérjünk segítséget.
KÉSZÍTSÜNK EGY VÉSZHELYZETI LISTÁT! Mindig jobb, ha tudjuk, hogy kihez
kell fordulnunk, ha baj történik a babával. Az első időszak fáradtsága miatt nehéz fejben tartani a legegyszerűbb dolgokat is, így egyszerűbb, ha kéznél van a
mentők, a gyermekorvos, a nőgyógyász,
a védőnő telefonszáma, a legközelebbi patika elérhetősége és bármi, amire
szükség lehet.
ÍRJUK ÖSSZE A KÉRDÉSEKET! Ahogy
már fentebb is írtuk, a várandós feledékenység a fáradtság miatt a baba szü6
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letése után is valós probléma, így ha
bármilyen kérdést szeretnénk feltenni
az orvosnak vagy a védőnőnek, akkor azt
azonnal írjuk le. Lehet ezt egy erre használt füzetbe vagy akár a telefonunkba, a
lényeg, hogy azonnal írjuk fel.
BABANAPLÓRA FEL! Bár úgy tűnhet a
legutolsó dolog, amire időnk van a baba
érkezése után, az a babanapló kitöltése,
mégis saját tapasztalatunkból tudjuk,
hogy nagyon hasznos tud lenni. A kicsivel nagyon gyorsan telik az idő, és napról
napra rengeteget fejlődik, így érdemes
megörökíteni az első mérföldköveket.
Készítsünk rengeteg képet és jegyezzük
fel az időpontokat. Ha van lehetőségünk,
akkor mindenképpen írjuk le a szülésünk
történetét, mert bár ez életünk egyik legfontosabb pillanata, az idő távlatában sok
apróság a feledésbe merül.
NYUGODTAN MONDJUNK NEMET A LÁTOGATÓKRA! Bár tudjuk, hogy mindenki
szeretné meglátogatni a babát, nagyon
fontos, hogy csak akkor fogadjunk idegeneket, ha már komfortosan érezzük magunkat ebben az új helyzetben. Mindenkinek lesz lehetősége néhány hét múlva
is a látogatásra, így hagyjuk, hogy abban
a mederben folyjanak az események, ami
a babának a legkényelmesebb.
A lényeg, hogy nem kell a tökéletességre törekednünk, próbáljuk meg mindig
az adott napból kihozni a lehető legtöbbet. És nem szabad elfelejtenünk, hogy
történjen bármi, mi vagyunk azok, akik
a gyermekünket a lehető legjobban szeretik, így bármilyen probléma történik,
biztos, hogy képesek leszünk megoldani.

BESAFE IZI COMFORT X3
GYEREKÜLÉS
9-18 kg-os gyermekek részére menetirány szerint beszerelhető az autó 3 pontos biztonsági övével. Kiemelkedő
oldalvédelmet nyújt. A ki- és beszállást két apró mágnes
biztosítja az ülés szélén, ami széttárva tartja a vállöveket,
amíg a csemete beszáll. Központi övfeszítővel ellátott ötpontos biztonsági öve van. Megerősített fejvédővel van
ellátva, így az ülés hosszabb ideig használható. Az ülés 4
pozícióba állítható (alap + 3 döntési pozíció) egy forgatható kar segítségével, könnyedén és egyszerűen. Légáteresztő huzat, ami tűzálló anyagból készült.

MOST CSAK:

59.990 Ft

BESAFE PREGNANT IZI FIX
MAGZATVÉDŐ ÖV ISOFIX
CSATLAKOZÁSSAL
Használatával nem csak magadat, hanem a pocakodban fejlődő gyermekedet 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 rögzítheted
a magzatvédő övet. A hátsó ülésen a gyermekülésekhez
hasonlóan a két csatlakozó segítségével közvetlenül az
alvázhoz csatlakoztathatod a magzatvédő övet. Töréstesztelt a te és a gyermeked biztonsága érdekében.

MOST CSAK:

11.990 Ft
8
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. november 1-től december 31-ig érvényesek.

BEKÖTÉS:
MENETIRÁNYNAK
MEGEGYEZŐEN
SÚLY: 15-36 KG
KOR: KB. 4-12 ÉV
SZABVÁNY:
ECE R44-04

KESKENY DESIGN, AMI A
GYERMEKNEK SOK HELYET ÉS
EXTRA KÉNYELMET BIZTOSÍT.

BEÉPÍTETT HORDOZÓFÜL,
AMIVEL KÖNNYEBBEN TUDJUK
KIVENNI AZ ÜLÉST AZ AUTÓBÓL.

HÁROM GYEREK, ÉS GYEREKÜLÉS
IS ELFÉRHET A HÁTSÓ ÜLÉSEN
EGYMÁS MELLETT.

AZ ISOFIX KARMOK VISSZAHÚZHATÓAK, ÍGY 3 PONTOS
BIZTONSÁGI ÖVVEL IS
RÖGZÍTHETŐ A JÁRMŰBE.

A FEJTÁMLA MAGASSÁGA
EGYÜTT NŐ A KICSIVEL, AZ
ÜLÉS MAGASSÁGA MAX 82 CM.

MOST CSAK:

59.990 Ft

Hordozva az ünnepek is könnyebbek
A TÉL BEÁLLTÁVAL ÉS AZ ÜNNEPEK KÖZELEDTÉVEL TÖBB KÉRDÉS IS FELMERÜLHET A BABÁVAL
ÉS A HORDOZÁSSAL KAPCSOLATBAN IS. AZ EGYIK ILYEN KÉRDÉS A TÉLI ÖLTÖZÉS, ÖLTÖZÉK ÉS A
HORDOZÁSSAL KAPCSOLATOS MEGOLDÁSOK.
A tapasztalatok szerint a kabát alá való öltözés a legpraktikusabb megoldás. Az elölhordozós időszak egy nagyobb
méretű kabáttal könnyű tud
lenni, mert alá elfér a baba és
a szülő is. A háton hordozós
időszakban már speciálisabb
megoldás szükséges: vagy egy
kabátunkat alakíttatjuk át egy
hordozós betét belevarrásával,
vagy beszerzünk egy hordozós
kabátot, ami erre a célra készült. Figyeljünk arra, hogy ne
öltöztessük túl a babát. Annyi
réteget adjunk rá, mint magunkra, hiszen a hordozó esz-

köz és még mi is melegítjük pluszban őt a közös kabáton kívül. A
fejét és a lábacskáját érdemes melegen bebugyolálni. Természetesen a kabáton kívüli hordozás is jó megoldás. Ebben az esetben
érdemes kevésbé csúszós felületű overált adni a gyermekre.
A hidegben sem kell lemondanunk a hordozásról vagy otthon maradnunk babánkkal, hiszen az édesanya vagy édesapa meleg, óvó
ölelésében, örömmel és könnyen tudunk sétálni, kirándulni vagy
megoldani a nagy bevásárlásokat. A nagyobb családi összejöveteleken a sok inger kifáraszthatja a gyermeket, de hordozva a baba
könnyen el tud bújni és el tud aludni, hogy az idegrendszere pihenhessen és újult erővel, biztonságos ölelésben tudjon részt venni a
családi örömökben. Hordozással az előkészületek és az ünnepek
is nyugodtabban megoldhatók, hogy aztán a család együtt élvezhesse a Békés, Áldott, Babakacajos Ünnepeket!

Kósa Kata, www.nandu-wrap.com

A szeretet

Megkötős
hordozókendő

Karikás
hordozókendő

Rugalmas
hordozókendő

összeköt!

Bébi Csatos
hordozó

Totyogó Csatos
hordozó

Bébi és Totyogó
Mei Tai hordozó

w w w. n a n d u - w r a p. c o m

BADABULLE ÜLÉSVÉDŐ
BEVÁSÁRLÓKOCSIRA
- fogzást könnyítő rágókával és
gyűrűs játékkal felszerelt
- egyszerűen használható
- cikkszám: B298163

MOST CSAK:

4.990 Ft

DISNEY BEONE BÉBIHORDOZÓ
0-13 kg-ig használható. Újszülött kortól. Hatályban lévő európai szabvány szerint tesztelve. Rögzítés módja: az autó 3 pontos biztonsági
övével, menetiránnyal ellentétesen. Rögzíthető: a gépjármű első vagy
hátsó ülésére (az első ülésen kizárólag kikapcsolt légzsák esetén használható!!). Véd a másodlagos visszacsapódás, felborulás ellen. Lekerekített
alja lehetővé teszi, hogy az autóból kivéve hintáztassuk. A hordozókar
állítható 3 fokozatban. A hordozókar gombbal állítható. Belső biztonsági
övvel tudja rögzíteni a babát. A belső biztonsági öv 3 pontos, központi
övfeszítős. Tartozékai a naptető, puha fejszűkítő betét és a vállpárna.
Súlya 2,8 kg. A huzat levehető és kézzel tisztítható.

MOST CSAK:

19.990 Ft
BARBIE ÉS MARVEL
DREAM ÜLÉSMAGASÍTÓ
15-36 kg-ig használható, Franciaországban
gyártott ülésmagasító. Ideális, amikor a
gyermek már eléri a 135 cm-es magasságot,
de még nem érte el a 150 cm-es magasságot. Az autó 3 pontos biztonsági övével lehet rögzíteni. Párnázott ülőfelülete könyöklővel kényelmes ülést biztosít a gyermek
számára. A huzat levehető, így könnyedén
mosható.

MOST CSAK:

6.490 Ft

DISNEY BEFIX GYEREKÜLÉS
Oldalütközés elleni védelem jellemzi, hogy a gyermek még nagyobb biztonságban legyen. 15-36 kg súlytartományban használható. Fejtámlája
állítható, a kartámasz segítségével kényelmesen elhelyezheti a gyermek
a karjait, tovább növelve ezzel a komfortot. Huzata 100% poliészter,
mely levehető és könnyen mosható, így az ülés tisztántartása nem jelenthet akadályt az anyukáknak. Az autóban található 3 pontos biztonsági övvel rögzíthető. Magassága: 68-80 cm. Az ADAC teszteken jó
minősítéssel vizsgázott.

MOST CSAK:

14.990 Ft

ZOPA SPINFIX FORGATHATÓ GYEREKÜLÉS
A Zopa Spinfix születéstől 105 cm-es magasságig, körülbelül 4 éves korig használható. 360°-kal elfordítható, így a kicsik
könnyebben tudnak ki- és beszállni. Először menetiránynak ellentétesen használható, majd a kicsi 15 hónapos kora után
megfordítható. A fejtámla magassága és a
biztonsági övek hossza egy kézzel is kön�nyen beállítható. A legnagyobb biztonságot az Isofix csatlakozás és a támasztóláb
kombinációja nyújtja.

Kiváló minőségű bélelt levegőztetőzsák. Belül extra
puha bélés, mely melegen
tartja a gyermeket. Pólyaszerűen
tépőzározható
takaró. Méret: kb. 68-as
méretig ajánlott.

MOST CSAK:

MOST CSAK:

79.990 Ft

3.990 Ft

GRACO EVO TRIO BABAKOCSI
- újszülött kortól használható
- kényelmesen egy kézzel összecsukható
- ötpontos biztonsági övvel
- egy mozdulattal levehető ülőrész
- sportrész mindkét irányból feltehető a vázra
- háttámlája 3 fokozatban dönthető
- huzata levehető
- nagy kosárral

MOST CSAK:

129.990 Ft

12

UTAZÁS

FILLIKID MACIS
BUNDAZSÁK

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

GRACO JUNIOR MAXI
GYEREKÜLÉS
- 15-36 kg-ig használható
- állítható magasságú fejtámla
- kényelmes párnázás
- 2 kihúzható italtartó
- a huzat levehető és mosható
- a háttámla eltávolítható
- könnyen beszerelhető

MOST CSAK:

15.990 Ft

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

MAM ANTICOLIC

NYUGODT BABAVÁRÁST

biztosító termékek

A VÁRANDÓSSÁG IDEJÉN SZÁMOS VÁLTOZÁSON MEGY KERESZTÜL A NŐI TEST, ÉS EZEK A VÁLTOZÁSOK OLYKOR CSODÁLATOSAK, OLYKOR NEHEZEBBEN KEZELHETŐEK. SZERENCSÉRE LÉTEZNEK OLYAN TERMÉKEK, AMIK MEGKÖNNYÍTIK A NEHÉZSÉGEKET.
A test változása legelőször a melleken vehető
észre. Sokszor feszülő érzést tapasztalunk, a
melltartók, amiket korábban hordtunk, hirtelen szorítani kezdenek. Ilyenkor a legjobb, amit
tehetünk, hogy beszerzünk egy kismama melltartót. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ráérnek majd a szoptatós melltartót megvenni, ám
ez nem csak kényelmetlen, de egészségtelen
is lehet. Ha túl szoros a fehérnemű, le kell cserélni egy megfelelőbbre. Ha szeretnénk egy kis
időt nyerni, akkor eleinte akár egy melltartópánt
toldó is elegendő lehet, az a néhány plusz centi
kényelmesebbé teheti a már meglévő melltartóinkat.
Amikor elkezd nőni a pocak,
az eddig hordott alsóneműk
bizony szorítani tudnak hastájékon. Ezért fontos, hogy
beszerezzünk néhány olyan
darabot, aminek a hasi része
rugalmasabb anyagú, és képes alkalmazkodni az egyre
változó méreteinkhez. Még
később, amikor már gyarapodik is a pocak és a baba, érdemes egy-két hastartós bugyit
is vásárolni. Ezek segítenek
megtámasztani a hasat, és leveszik a terhelést
a derékról és a gerincről.
Ha a pocakkal való közlekedés nehézkessé válik, és úgy érezzük, a hátunk, derekunk túlzottan
terhelve van, akkor különböző hastartó pántokkal, pocaktámaszokkal enyhíthetünk ezen. Az
ilyen termékek legtöbbször tépőzárral szabályozhatóak, attól függően, éppen mekkora a ha14
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sunk. Ha állunk, sétálunk, megyünk valahova,
érdemes tenni egy próbát egy pocaktartóval, sok
esetben már néhány perc múltán érezni lehet a
testünkre gyakorolt pozitív hatásait.
A várandósság során sokunknak megváltoznak
az éjszakái is az idő előrehaladtával. Kényelmetlenné válhat az a pozíció, amiben korábban aludtunk. Erre nyújt jó megoldást a szoptatós vagy
kismama párna használata. A szoptatós párna
többfunkciós, később a nevéből adódó funkcióját látja el a legtökéletesebben, de alváshoz is
nagy támogatást nyújthat. A kismama párnákból sokféle kapható, a hasunk
alá helyezhető ék alakútól elkezdve egészen a pocak köré
csatolható fajtáig. Igyekezzünk a legkomfortosabbat választani, és ha van lehetőség,
nézzük meg a párna anyagát,
tapintását, töltetét, ne csupán a szín vagy minta alapján
döntsünk.
Ami inkább a lelkünknek kedvez, az a magzati szívhang
hallgató. Ez egy olyan készülék, aminek köszönhetően
meghallgathatjuk kisbabánk
szívének dobogását az otthonunkban is. A magzat szívhangja megnyugtatja az édesanyákat, miközben felejthetetlen emlékeket is szerzünk vele
az édesapának és a rokonoknak, barátoknak. A
készülék használata biztonságos, segítségével
akár minden nap meghallgathatjuk gyermekünk
szívverését. Bizonyos termékek okostelefonnal is
kompatibilisek, és akár rögzíthetjük is általuk a
hangokat, ezzel örök emléket teremtve.

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

AVENT SCF395/11 ELEKTROMOS
MELLSZÍVÓ 50 ML-ES AQUAINT
TISZTÍTÓ FOLYADÉKKAL
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 szünetelési/
indítási funkció.

MOST EGYÜTT:

49.990 Ft

ANGELSOUNDS ULTRAHANGOS
MAGZATI SZÍVHANG HALLGATÓ
A készülék egyszerűen működtethető, kisméretű, egy
kézzel kezelhető, már a terhesség korai szakaszában is
használható, a 14-16. héttől.
Alkalmas arra is, hogy meghallgasd a magzat szívhangját, a későbbiekben a mocorgás, fészkelődés, csuklás aranyos hangjait. A készülékhez tartozó kábellel összekötheted a számítógéppel, és rögzítheted a hangokat, illetve
továbbküldheted ismerőseidnek.
A magzati szívhanghallgatóval hallható szívhang megegyezik a klinikai ultrahang vizsgálatokon hallható hanggal.

MOST CSAK:

10.990 Ft

KIHAGYHATATLAN AJÁNLATOK

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

MOST CSAK:

11.990 Ft
MAM AJÁNDÉKSZETT
Az ajándékcsomag tartalma:
- 2 Anti-Colic cumisüveg 160 ml
- 1 Anti-Colic cumisüveg 260 ml
- 1 MAM Start cumi
- 1 MAM Clip cumitartó szalag

MOST CSAK:

5.990 Ft

MOST CSAK:

12.990 Ft

BADABULLE BÉBIŐR

A készülék 2 választható csatornával rendelkezik. Digitális 2,4 GHz-es
technológiájának köszönhetően magas érzékenységű. Akár 300 méteres
hatótávolságával messziről is hallhatod kisbabádat. A babaőrző egyirányú kommunikációra képes. Hang- és fényjelzéssel adja tudtodra, ha a
gyermekednek szüksége van rád. A hangerőt egyéni igényeidhez mérten
tudod szabályozni. A babaegység hálózatról működik, a szülői egység
pedig hordozható, akár az övedre is csíptetheted. Jelzi, ha alacsony az
elemfeszültség. A babaegységen éjjeli fény gondoskodik a kisbabád nyugalmáról. Cikkszám: B014007
16
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CLIPPASAFE SZEKRÉNYÉS FIÓKZÁR
Könnyen felszerelhető biztonsági zár amely
megakadályozza,
hogy a gyermek
kinyissa a szekrényeket, fiókokat.
6 darab/csomag,
egységár: 148,3
Ft/db.
Cikkszám: 71

MOST CSAK:

890 Ft

CLIPPASAFE
KONNEKTORZÁR
Megakadályozza, hogy gyermeke
a konnektorba nyúljon. 6 darabos,
egységár: 115 Ft/db. Cikkszám: 70/1

MOST CSAK:

690 Ft

DREWEX KUBA KISÁGY
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. Babaágy anyaga: fenyő. A matrac nem tartozék.

MOST CSAK:

17.990 Ft

MOST CSAK:

11.990 Ft

CLIPPASAFE
FÉM AJTÓRÁCS
Szélessége: 60-107 cmig állítható, míg a magassága: 75 cm. Az ajtó
keretéhez csavarozással
rögzíthető. Dupla biztonsági zárszerkezet. Ajtaja
mindkét irányba nyitható.
Anyaga: fém, toldalékkal
nem bővíthető.
Cikkszám: 112

CLIPPASAFE
KONNEKTORZÁR
Könnyen beilleszthetőek a nyitott
csatlakozóaljzatokba. 6 db/csomag. Egységár: 115 Ft/db
Cikkszám: 70/3

MOST CSAK:

690 Ft

CAM PAPPANANNA
ETETŐSZÉK
- újszülött kortól pihenőszékként, 6
hónaptól etetőszékként használható
- egy kézzel, könnyen összecsukható
- a háttámla 4 helyzetbe dönthető
- a lábrész 3 pozícióba állítható
- 8 magasságba állítható
- kényelmes, puha huzat
- 5 pontos biztonsági öv
- könnyen tisztán tartható

MOMERT DIGITÁLIS MÉRLEG
Könnyű, műanyag babatállal, ami levehető, így használható gyerekmérlegként is vagy akár háztartási
mérlegként. Precíziós mérési rendszer nagy méretű, könnyen olvasható LCD kijelzővel. Automatikus
kikapcsolás és nullára állás. Tára funkció és az elem
lemerülésének kijelzése. Cikkszám: 6426

MOST CSAK:

13.990 Ft

MAM MIKRÓS STERILIZÁLÓ
A legtöbb mikrohullámú sütővel kompatibilis, egyszerre 6 cumisüveget lehet beletenni és lecsöpögtető funkcióval rendelkezik. 24 órán keresztül sterilen
tart és egy fogó is tartozik hozzá, amivel a sterilizált
tárgyak kivehetők. A sterilizálóhoz jár egy Mam
Anti-Colic 160 ml-es cumisüveg.

MOST CSAK:

32.990 Ft
BABYONO ELEKTROMOS ÉTELMELEGÍTŐ
CUMISTERILIZÁLÓ FUNKCIÓVAL
Anyatejet és bébiételeket tartalmazó üvegek melegítésére készült és fertőtlenítő funkcióval is rendelkezik. Lehetővé teszi a hőmérséklet pontos
ellenőrzését. Okostermosztáttal rendelkezik túlmelegedés ellen, és ha elpárolog belőle a víz, automatikusan kikapcsol. A melegítés hőmérséklete tej esetében 40 °C, bébiételeles üvegek esetében 70 °C és fertőtlenítés
esetében 100 °C. Nagy LCD kijelzővel rendelkezik, BPA- és ólom mentes.
Cikkszám: 645

MOST CSAK:
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. november 1-től december 31-ig érvényesek.

MOST CSAK:

7.990 Ft

Bébiétel-készítő

AVENT
Tápláló
bébiételek
könnyedén
A Philips Avent 4 az 1-ben egészséges bébiétel-készítő hozzájárul az ízletes ételek otthoni
elkészítéséhez, gyermeke ízlésére szabható, és mindez egyszerű módon.
• Egyedülálló párolási technológia
• A párolástól a turmixolásig, minden
egyetlen praktikus kehelyben
• Párolja, turmixolja, fagyassza le, majd
melegítse fel az otthon elkészített
ételeit
• Akár négy fogást is elkészíthet
egyidőben, egy 1 000 ml-es kehely
segítségével
• Étel minden egyes táplálási szakaszhoz
• Könnyű tisztítás

Nr 1 márka
az édesanyák ajánlásával*

További információ: www.philips.hu/avent és a partnerüzleteinkben.
* Egy 2018 decemberében a GemSeek által több mint 8 000, gyermekápolási márkákat használó női vásárló körében végzett online elégedettségi felmérés alapján. ** 150 ml, 20 °C-os tej esetében, 260 ml-es Philips Avent Natural cumisüvegben.

AVENT SCF396/11 ELEKTROMOS
MELLSZÍVÓ 500 ML-ES AQUAINT
TISZTÍTÓ FOLYADÉKKAL
Kíméletes, kényelmes, csendes motor a diszkrét használathoz. Újratölthető akkumulátorral és időzítő kijelzővel.
Egy méretű, puha és adaptív szilikonpárnája van. 8+16
beállítási fokozat. A kevés alkatrész könnyű használatot
biztosít. Memória és szünetelési/indítási funkciója van.
Tartalma: mellszívó egység, motoregység (vezetékes
használathoz), 120 ml-es üveg 0m+ méretű cumifejjel,
Micro-USB adapter, 1 tejzáró, 2 eldobható melltartóbetét.

LANSINOH THERAGYÖNGY PÁRNA
Mellterápia egyedülálló eszköze! A mellpárna mikrohullámú
készülékben is melegíthető. Jelentős enyhülést nyújt a mamának a 3 funkciós, többször használható, mérgező anyagot
nem tartalmazó, latex és ólommentes mellpárna.
MELEGÍTVE: az elzáródott tejcsatornát felszabadítja, tejpangás esetén, szoptatás vagy fejés alatt az anyatej áramlását segíti.
HŰTVE: enyhíti
az emlőgyulladás
okozta fájdalmat és
duzzanatot.

MOST EGYÜTT:

59.990 Ft

MOST CSAK:

5.390 Ft

LANSINOH ANYATEJGYŰJTŐ
BABYONO NATURAL NURSING
ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ
Háromfázisú program, amely 10 szívóteljesítményt tartalmaz. 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 ellátva, 45 perces folyamatos működés után automatikusan kikapcsol.
A szett tartalma: mellszívó és töltő, szilikon masszázs korong, Natural Nursing cumisüveg 180 ml és 0m + szilikon
anatómiai cumi. Cikkszám: 300

MOST CSAK:

16.990 Ft
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Mentsd meg az anyatej minden cseppjét a Lansinoh anyatejgyűjtő segítségével. Ennek az egyszerű, de nagyszerű eszköznek igen sok egyéb funkciója is van:
- segíti a tejleadó reflex beindítását,
- enyhítheted a tejbelövellés feszülését,
- fokozhatod az anyatej mennyiségét,
- egyszerűen használhatod szilikon mellszívóként is.
Egyszerűen illeszkedik a mellre, ahol folyamatos vákuumot
képez, ezért szabadon marad mindkét kezed a baba könnyű
mellre helyezéséhez. Könnyű, hordozható, kis mérete miatt
bárhová magaddal viheted. Használata diszkrét. Nincs szükséged melltartóbetét vagy anyatejgyűjtő kagyló használatára.

MOST CSAK:

5.190 Ft

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

BABYONO COMFORT
ELDOBHATÓ MELLTARTÓBETÉT

BABYONO ANATOMY KÉZI
MELLSZÍVÓ

Szivárgásmentes külső réteg két ragasztócsíkkal. Szigetelő réteg, ami diszkréciót biztosít. Szuperabszorbens és lélegző belső réteg.

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 402es és 403-as típusú cumisüveggel.

Egységár: 22,7 Ft.
Cikkszám: 296

Egységár: 19,2 Ft.
Cikkszám: 296/140

50+20 DARAB: 100+40 DARAB:

1.590 Ft

2.690 Ft

A SZETT TARTALMA:
Babyono Anatomy
kézi mellszívó, szilikon
masszázspárna, 150
ml-es cumisüveg,
0hó+ szilikon etetőcumi, adapter szélesnyakú cumisüveghez
Cikkszám: 301

MOST CSAK:

4.990 Ft

AVENT NATURAL ÚJSZÜLÖTT SZETT MOST
5 DB 180 ML-ES VIA POHÁR TETŐVEL
Ideális az újszülött baba fogadásához. Négy darab AVENT cumisüveget tartalmaz
újszülött etető cumival. A készletben található újszülött nyugtató cumi segíti lecsillapítani a kisbabát. A speciálisan tervezett AVENT üvegmosó kefe a cumisüvegnek
és a cuminak minden részét kiválóan tisztítja. A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ez megkönnyíti, hogy gyermeke felváltva tudjon szopni
és cumisüvegből enni. Innovatív, kétszelepes kivitel, mely csökkenti a hasfájást és
teltségérzetet, mert a levegőt az üvegben tartja, és nem engedi a baba hasába jutni.

GRACO SWIFT FOLD ETETŐSZÉK
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.

MOST CSAK:

39.990 Ft

A SZETT TARTALMA:
- 2 db 260 ml-es
Natural cumisüveg
etetőcumival
- 2 db 125 ml-es
Natural cumisüveg
etetőcumival
- 1 db játszócumi
- 1 db cumi-és
cumisüvegmosó kefe

MOST EGYÜTT:

13.990 Ft

AVENT ANTI-COLIC AIRFREE
ÚJSZÜLÖTT SZETT MOST 5 DB
180 ML-ES VIA POHÁR TETŐVEL
Az AirFree™ szelep a tervezésének köszönhetően elősegíti,
hogy gyermek kevesebb levegőt nyeljen le. A baba által lenyelt
levegő mennyiségét csökkentve enyhíti az általános etetési
problémákat, mint például a hasfájás, a gázképződés és a
folyadék-visszaáramlás.
A SZETT TARTALMA: 2 db 125 ml-es cumisüveg, 2 db 260
ml-es cumisüveg, 1 db AirFree szelep, 1 db cumisüveg- és
cumitisztító kefe, 1 db 0-6 hónapos babáknak való játszócumi

MOST EGYÜTT:

11.990 Ft
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Tippek és trükkök
AZ OTTHONI
BABAFOTÓZÁSHOZ
KARÁCSONYKOR ÉS AZ ÜNNEPEK KÖZELEDTÉVEL MINDEN CSALÁDBAN AZ ÁTLAGOSNÁL IS
TÖBB FOTÓ KÉSZÜL A BABÁRÓL. HISZEN KI NEM SZERETNÉ MEGÖRÖKÍTENI AZ ELSŐ MIKULÁS,
A KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS VAGY AKÁR AZ AJÁNDÉKOK OKOZTA ÖRÖMÖT A KICSI ARCÁN.
A jól beállított vagy kiválasztott
fények a kulcsa a jól sikerült
képeknek, legyen szó telefonról vagy fényképezőgépről.
A legjobb, ha természetes
fényben fotózunk. Ez nem
azt jelenti, hogy közvetlen
napfényben kell készítenünk
a képeket, hanem azt, hogy
menjünk ki a szabadba vagy
húzzuk el a függönyt és az
ablak közelében készítsük el a
fényképeket. Kerüljük a vaku
használatát, sokkal egyszerűbb utólag megszerkeszteni

ajánlott beszerezni egy állványt,
aminek a segítségével nem kell
nekünk tartani a készüléket a
fotó ideje alatt. Ez nem csak a
közös pillanatok megörökítésében segít, hanem kiküszöböli
a kéz elmozdulásából adódó
elmosódott képeket. Beállított
képek esetén törekedjünk arra,
hogy a fő téma (például a baba
arca) ne a kép közepén legyen
elhelyezve, hanem a jobb vagy
bal első harmadban, mert az
arányban harmadolt képek vonzóbbak a szemnek.

„AZ OKOSTELEFONOK KORÁBAN MÁR MINDENKI FOTÓSNAK
MONDHATJA MAGÁT, HISZEN IGAZÁN JÓ FELBONTÁSBAN ÉS
MINŐSÉGBEN LEHET FÉNYKÉPET KÉSZÍTENI, DE NEM ÁRT
ÁTISMÉTELNI NÉHÁNY ALAPSZABÁLYT, HOGY TÉNYLEG JÓ ÉS
EMLÉKEZETES KÉPEK KÉSZÜLJENEK.”
egy sötétebb fényképet, mint
korrigálni a vaku okozta fényeket.
Az anyukák gyakran lemaradnak a fényképekről, hisz ők
azok, akik naponta akár több
száz képet is tudnak a kicsiről
készíteni. Viszont ahogy telik
az idő, nagyon fogjuk sajnálni
azt, hogy mi magunk nem
szerepelünk egyetlen közös
családi képen sem. Ezért
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Szerkesztőprogramok használatával még a legrosszabb képekből is van lehetőség kihozni
jobbat, így bátran használjuk
őket. A mi kedvencünk az ingyenes Snapseed alkalmazás, amivel könnyen akár 1-2 perc alatt
megszerkeszthetjük a készített
képeket. Vannak benne kész
presetek, amikkel egy mozdulattal tudunk javítani a képeken,
de ha jobban szeretjük magunknak beállítani, akkor érdemes a
fényerővel, az árnyékokkal vagy
a szaturációval játszani.
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BABYONO FRIENDLY FOREST ZENÉLŐ JÁTSZÓSZŐNYEG JÁTÉKHÍDDAL
Színes, nagy méretű 1 méter átmérőjű játszószőnyeg, amelyet kifejezetten az újszülötteknek terveztek. Együtt nő a
kicsivel, és rengeteg szórakozási lehetőséget biztosít: zene,
fény, rágóka, vidám színek és figurák. A játszószőnyeg kettős vetítővel és 8 dallammal rendelkezik. A vetítő a men�nyezeten csillagokat jelenít meg, a baba felé színes fények
váltakoznak. A színes játszószőnyeg segít a baba látásának
és képzeletének fejlesztésében. Tartozék pocakpárnával
hasi fekvéshez. Kényelmes, puha anyagból készült, mégis
könnyen tisztítható játszószőnyeg. Szükséges elemek: 3 x
AA (nem tartozék). Cikkszám: 408

MOST CSAK:

14.990 Ft
BABYONO FRIENDLY FOREST PUHA
KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KOCKA
Stimulálja a gyermek érzékszerveit a különböző erdő témájú
képekkel, színes szalagokkal,
műanyag gyűrűkkel és csörgővel. A
csörgő-zörgő részek még a hallását
is fejlesztik. A szilikon rágóka enyhíti a fogzási fájdalmat. Könnyen
tisztítható.
Mérete: 9x9x9
cm. Cikkszám:
548

BABYONO FRIENDLY FOREST PUHA
KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖNYV
Készségfejlesztő puha könyv, ami feltéve rácsvédőként is funkcionálhat a
kiságyon. Színes képei fejlesztik a baba
képzelőerejét. Puha kellemes tapintású.
A kontrasztos fekete-fehér oldal az első
hónapokban, a színes pedig utána használható a baba látásának fejlődésének
megfelelően. 84 cm széles és 15 cm magas. Cikkszám: 549

MOST CSAK:

3.990 Ft

MOST CSAK:

3.990 Ft

BABYONO PLÜSS SÍPOLÓ
A sípoló hangú plüss felkelti a kicsi figyelmét.
Segíti az érzékszervek fejlődését. 17 cm magas.
Cikkszámok: Marcel víziló 1159, Jules koala 1163,
Vincent róka 1161.

MOST CSAK:

1.490 Ft

NATTOU PLÜSS HINTÁZÓ ÁLLATKA
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ HINTÁZÓ. NAGYON PUHA PLÜSS ANYAGBÓL KÉSZÜLT TESTTEL ÉS BIZTONSÁGI
ÖVEKKEL ELLÁTOTT KÉNYELMES ÜLÉSSEL RENDELKEZIK, AMI BIZTOSÍTJA A KICSI SZÁMÁRA A BIZTONSÁGOS SZÓRAKOZÁST. 10 - 36 HÓNAPOS GYERMEKEK SZÁMÁRA AJÁNLOTT.
A gyermekek folyamatosan igénylik a hintamozgást csecsemőkortól,
mert az kiemelkedő mértékben járul hozzá az egyensúlyozás megtanulásához. A hintázás élménye oldja a belső feszültségeket, illetve
különböző kutatások szerint azok a gyermekek, akik csecsemő- és
iskoláskorban sokat hintáznak, később írni és olvasni is könnyebben
tanulnak meg.
Nattou állatkák kiváló minőségű hintázók, melyek nagyon puha plüss
anyagból készült testtel és biztonsági övekkel ellátott üléssel rendelkeznek. A hintázó állatok fejlesztik az egyensúlyérzéket és hosszú
időre szórakozást biztosítanak a kicsiknek.

MOST CSAK:

29.990 Ft
NATTOU ZENÉLŐ FORGÓK
Nagyszerű Nattou zenélő forgó, amely a felhúzását követően kedves
dallamokat játszik, így a baba könnyedén tud álomba merülni. Kedves
figurákkal, puha, plüss anyagból. A kiságyra lehet rögzíteni.

MOST CSAK:

11.990 Ft
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NATTOU PLÜSS JÁTSZÓSZŐNYEG
Kiváló minőségű, puha, plüss anyagból készült játszószőnyeg leszedhető figurákkal. Háton fekvő helyzetben a lelógó figurák biztosítanak játéklehetőséget. Hason fekvő helyzetben a párnán csörgő,
húzogatható játékok szórakoztatják a babát. Mérete: 74×68×45 cm.

MOST CSAK:

19.990 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. november 1-től december 31-ig érvényesek.

5 AJÁNDÉKÖTLET

A baba első születésnapjára
GYERMEKÜNK ELSŐ SZÜLETÉSNAPJA EGY HATALMAS
MÉRFÖLDKŐ. ÉPPEN EZÉRT MINDEN SZÜLŐ IGYEKSZIK
A LEHETŐ LEGTÖKÉLETESEBB AJÁNDÉKOT MEGTALÁLNI ERRE A JELES NAPRA. MOST 5 OLYAN ÖTLETET
MUTATUNK BE, AMIK SEGÍTHETNEK ÖRÖMET OKOZNI A
KICSIKNEK ÉS EZÁLTAL A SZÜLŐKNEK IS.

babahangszernek ideális lehet a xilofon, a csörgődob, a néhány billentyűs
zongora, a síp, vagy a rumbatök is.
Azért is érdemes korán elkezdeni a babák zenei nevelését, mert ez a beszédtanulásban is jelentősen megkönnyíti
majd a dolgukat: a hallás fejlődése, a
A járássegítő egy népszerű ajándék az első szülinap- figyelmük koncentrálása miatt.
ra. Praktikus, mert a kisbabák általában ilyentájt tanulA fejlesztő játékok, amik különböző
nak járni, ám még gyakran bizonytalanul lépkednek, így
hangokat adnak ki, csörögnek, zörögszeretnek fogódzkodni valamiben. Ezekben a helyzetekben
nek, zenélnek, és a végtelenségig eljöhet jól egy guruló, játékokkal felszerelt eszköz. A járásszórakoztatják a piciket. Készülhetnek
segítő többfunkciós és fejlesztő hatású. Egyrészt ösztönzi
műanyagból vagy fából – ám a fajátéa gyermeket az elindulásra és magabiztosabbá teszi, ezzel
kok többsége nehezebb, emiatt inkább
hozzájárul a mozgásigénye kielégítéséhez. Másrészt legmásfél, két éves kortól ajánlottak. Ezek
több esetben számos kiegészítővel, játékokkal van felszea fejlesztő játékok hatnak a kicsik krerelve, ami által a pici játszva tanulhat.
ativitására, szín- és formaérzékére,
Egy kisbaba nagyjából egy éves kora körül már elkezd ér- fejlesztik a kézügyességüket és a szemdeklődést mutatni a különböző zenei eszközök iránt. Első kéz koordinációjukat.
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A babajátékok másik fontos fejlesztő típusát képezik az építőjátékok. Létezik
sok olyan fajta, amit akár fél éves kortól is adhatunk kisbabánknak, hiszen
puha, szilikon anyagú elemekből áll, és
a formákkal, színekkel való ismerkedést
teszik lehetővé. Az első születésnapra
viszont már nyugodtan választhatunk
valami komolyabb készletet is – de figyeljünk a dobozon feltüntetett életkori
ajánlásra.
Végül, de nem utolsó sorban, az első
szülinapra nagyszerű ajándék lehet egy
tricikli. Egy jó tricikli többfunkciós, a
későbbiekben átalakítható – mondjuk
levehető karfával, tolókarral rendelkezik –, így hosszú távon is használhatja
majd a gyermekünk. Az elején hasznos
a tolókar, mert ha még nem tudja egyedül tekerni, vagy esetleg hazafelé úton
már elfárad, akkor ennek segítségével
mi magunk irányíthatjuk a járgányt.
A tökéletes ajándék megtalálása nagy
odafigyelést igényel, de annál többet
ér, amikor láthatjuk kisbabánkat, amint
önfeledten játszik az első szülinapjára
kapott játékkal.

BADABULLE JÁTÉKHÍD
BABAKOCSIRA
360 fokban forgatható rögzítőklipekkel. Cuki
figurákkal és érdekes játékokkal. Könnyen felhelyezhető a babakocsikra. Cikkszám: B034002

MOST CSAK:

6.990 Ft

MARKO
FALIDEKOR
Könnyen felhelyezhető
habszivacs falidekor.

MOST CSAK:

790 Ft

MARKO FALIDEKOR SZETTEK
Élénk
színű
habszivacs
falidekor
szettek.
Könnyen
felhelyezhetőek.

MOST CSAK:1.490 Ft

GRACO BABY DELIGHT ELEKTROMOS HINTA
Szórakoztató Graco babahinta vidám színekben, ami születéstől 9 kg-ig használható. Gyorsan összecsukható, így
egyszerűen tárolható akár kis lakásokban is.
2 egyszerűen beállítható sebességgel rendelkezik.
A maximális kényelem érdekében a
háttámla 3 fokozatban dönthető.
A baba biztonságáról az ötpontos
biztonsági öv gondoskodik.
Két plüss labdával felszerelt játékhíddal, ami egyszerűen leszerelhető.
A hinta üléshuzata levehető és mosógépben mosható.

MOST CSAK:

16.990 Ft

MALTEX FÜRDETŐ ÜLŐKE
KÁDBA
Biztonságosan megtartja a babát miközben hagyja, hogy szabadon mozoghasson. Könnyen rögzíthető a nagy tapadókorongoknak köszönhetően.
- 7 és 16 hónap között ajánlott
- teherbírása: maximum 13 kg

DISNEY FÜRDŐLEPEDŐ
Puha,
magasfokú
nedvszívó
anyagának
köszönhetően tökéletes
a fürdetéshez. 100%
pamut. Több
színben.

75X75 CM:

2.990 Ft

100X100 CM:

4.290 Ft

ASTI DISNEY TEXTILPELENKA
100% pamut 70x70-es méretű textilpelenka, ami sokoldalúan felhasználható jó nedvszívó képessége miatt.

MOST CSAK:

3.690 Ft

MOST CSAK:

760 Ft

DISNEY 140X140-ES
TEXTIL KIFOGÓ

CEBA PELENKÁZÓLAPOK
TÖBB MÉRETBEN

100% pamut 140x140-es méretű textil kifogó,
ami sokoldalúan felhasználható jó nedvszívó képessége miatt. A választható minták eltérhetnek
a képen láthatótól.

Puha 3 oldalú 50x70-es pelenkázólap
- PVC bevonatú, könnyen tisztítható
- 2 hosszanti és 1 rövidebb oldalán peremmel

PUHA 3 OLDALÚ 50X70-ES:

2.690 Ft

Puha kicsi 50x70-es pelenkázólap
- PVC bevonatú, könnyen tisztán tartható
- sík kialakítású, pelenkázó szekrényekhez ajánlott

PUHA KICSI 50X70-ES:

2.690 Ft

MOST CSAK:

2.290 Ft
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Puha nagy 85x70 cm-es pelenkázólap
- PVC bevonatú, könnyen tisztán tartható
- sík kialakítású, pelenkázó szekrényekhez ajánlott

PUHA NAGY 85X70-ES:

2.690 Ft
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Ideális megoldás
KIS FÜRDŐSZOBÁKBA

CAM VOLARE FÜRDETŐÁLLVÁNY
Puha pelenkázólap leesésgátló rendszerrel. Kád 2 csúszásmentes, anatómiai formájú üléssel (egyik oldalon fektetve, 0-6 hónapos korig, másik oldalon ültetve, 6-12 hónapos korig). Eszköztároló rekeszekkel, vízleeresztő
csővel, tárolópolccal. Ideális megoldás kis fürdőszobákba, akár a wc kagyló
fölé is tolható. Kompakt méretűre csukható.
0-15 kg
súlyú babák
számára

CAM VOLARE

MOST CSAK:

24.990 Ft
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Hófehér karácsonyfadíszek
- 125 g víz
- 60 g keményítő (lehetőleg ne kukoricakeményítő
legyen, mert az enyhén sárgás)
- 220 g szódabikarbóna

ELKÉSZÍTÉS

FILLÉRES DEKORÁCIÓK KARÁCSONYRA
Keverjük össze a hozzávalókat, majd
kezdjük el közepes lángon folyamatosan kevergetve főzni. Nem kell
megijedni, a massza nagyon be fog
sűrűsödni, körülbelül 5 perc után lesz
kész, amikor már nem lehet megkeverni a masszát. Hagyjuk egy kicsit
hűlni, majd alaposan gyúrjuk át, így
könnyen nyújthatóvá válik. A masszát
nyújtsuk ki kb. fél centi vastagra, majd
a formákkal szúrjuk ki. Ha díszíteni
szeretnénk, akkor amikor hűl a mas�sza, keverjünk bele csillámport. Nyújtás után horgolt csipketerítőt (vagy
tortacsipkét) rányomva érdekes mintázatot adhatunk a formáknak. A díszeket nem kell sütőbe tenni, levegőn
hagyjuk megszáradni. Vastagságtól
függően 2-3 nap is kellhet, amíg teljes
keménységűre száradnak.

BABYONO ELDOBHATÓ THERMOBABY STEP FELLÉPŐ
Csúszásmentes
BUGYI
A bugyi kellemes anyagának köszönhetően szabadon szellőzik a test. A bugyi
használata nem okoz irritációt, és a rugalmas gumiszalagok a derékban és az
ágyékban nem nyomják a testet. Mérete
M-XL. Szülés után praktikus és higiénikus viselet. 5 db/csomag, egységár: 158
Ft/darab. Cikkszám: 500

MOST CSAK:

790 Ft

talppal és felülettel.
Maximum 150 kg-ig
terhelhető. Mérete:
33x22,5x15cm.

MOST CSAK:

2.390 Ft

MOMERT ELEMES, VÍZÁLLÓ ORRSZÍVÓ
Segítségével könnyedén és egyszerűen tehetjük kön�nyebbé gyermekünk légvételét. Tisztítása egyszerű,
köszönhető vízálló burkolatának. Üzemelése csendes, így a baba is könnyebben megszokja. Kézreálló
forma, kis súly. Vízálló és mosható tartálya 4 ml-es.
Cikkszám: 1723

MOST CSAK:
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9.990 Ft
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Nyomtatható karácsonyi kártyák
Szeretnénk Neked segíteni, hogy a karácsonyi
készülődés zökkenőmentesebb legyen, mégis
legyen lehetőséged egy kis saját kezű karácsonyi kártyával egyedibbé tenni az ajándékokat. Ha
megtetszik valamelyik kártya, olvasd be a QR kódot és nyomtasd ki a neked tetsző méretben.

QR KÓD

Mézeskalács házikó sütés nélkül

MAM ELEKTROMOS STERILIZÁLÓ
ÉS EXPRESSZ ÜVEGMELEGÍTŐ
Kompakt sterilizáló és melegítő megoldás, amely kevesebb helyet foglal. Egyidejűleg legfeljebb 6 MAM cumisüveg és 5 cumi fertőtlenítésére alkalmas. Elektromos
és mikrohullámú gőzös sterilizáláshoz is használható, a
mikrohullámú sterilizáló 650 és 1850 watt közötti teljesítményű mikrohullámú készülékekben használható.
Akár 48 óráig sterilen tartja a tárgyakat. Kíméletes és
gyors melegítés: anyatejhez és tápszerhez is tökéletes.
Ajándék a csomagban: 1 Anti-Colic 160 ml-es cumisüveg, 1 MAM Start cumi, 1 fogócsipesz.

MOST CSAK:

26.990 Ft

Nem kell sütőbajnoknak lenni,
hogy az otthonodat mézeskalács
házikóval díszítsd. Olvasd be a QR
kódot, nyomtasd ki a mézeskalács
házikót megfelelő méretben, és
nincs más dolgod, mint összeragasztani a fehér szélek mentén.

ORRSZÍVO INHALÁTOR

Ajándékötletek
kismamáknak

WOMAR BABAFÉSZEK
A babák egy puha párnázott fészekben
az anyaméhhez hasonló környezetben
lehetnek. Biztonságban és kényelemben
tartja a babát, bárhová is helyezed. Kézzel mosható. Anyaghuzat 100% pamut.
A töltőanyaga 100% poliészter.

DISNEY TÉLI WELLSOFT
BABATAKARÓ
Színes mintás 70x90 cm-es
puha téli wellsoft takaró.

MOST CSAK:

9.490 Ft

MOST CSAK:

3.990 Ft

BADABULLE LAPOSFEJŰSÉG
ELLENI PÁRNA
Fejtámasz párna a „laposfejűség” ellen. A használata
ajánlott már az első otthon töltött naptól. Ergonomikus
kialakítású termék légáteresztő anyagból, ami kényelmes
és szabad mozgást biztosít.
Mosógépben mosható. Cikkszám: B050203

MOST CSAK:

3.990 Ft

CAM SONNOLENTO
ELEKTROMOS HINTA
- 0-9 kg testsúlyig használható
- 2 pozícióba állítható háttámla
- mosható, lélegző huzat
és vidám szűkítőbetét
- állítható naptető
- 2 levehető játékkal
- 3 sebességű hintáztató
- automata időzítő kapcsoló
- 5 megnyugtató dallam
- 3 természeti hang
- állítható hangerő és
csúszásmentes lábak
- elemmel működik, de hálózati
adapter külön vásárolható
A termék lapos,
szürke fejpárnával
kerül forgalomba,
nem azzal, ami a
képeken látható.

MOST CSAK:
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27.990 Ft
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ANGELSOUNDS
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Magzati
szívhanghallgató
okostelefonhoz

FETAL
DOPPLER
ultrahangos
készülékek
16 hetes
kortól

klinikailag
tesztelt
kábel a
felvételhez

elemes
működés

Hallgasd meg ANGELSOUNDS segítségével
a pocakodban kisbabád szívhangját és
csodálatos hangjait,csuklását, mocorgását.

