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Körülölel a puhaság
A KIKKABOO
TAKARÓKKAL
A CSODASZÉP ÁLMOK GARANTÁLTAK A KIKKABOO PUHA ÉS GYENGÉD TAKARÓIBAN. A KÉNYELEM NEM LUXUS,
KÜLÖNÖSEN EGY KISGYEREK SZÁMÁRA. EZT SZEM ELŐTT TARTVA A KIKKABOO TAKARÓK A LEGMAGASABB MINŐSÉGET ÉS A MEGFIZETHETŐSÉGET ÖTVÖZIK, ÍGY BIZTOSÍTVA A LEGJOBBAT A BABÁK SZÁMÁRA. A KIKKABOO
POLIÉSZTER TAKARÓK SZUPER PUHA ÉS PRÉMIUM MINŐSÉGŰ POLÁR ANYAGBÓL KÉSZÜLNEK. MÍG A KÖTÖTT
TERMÉKEK KIALAKÍTÁSÁNAK KÖSZÖNHETŐEN GARANTÁLT, HOGY NEM IRRITÁLJÁK A BABA FINOM BŐRÉT.
KIKKABOO PAMUT
70X100 CM-ES
KÖTÖTT TAKARÓ

MOST CSAK:

2.490 Ft

KIKKABOO POLIÉSZTER
80X110 CM-ES
PUHA TAKARÓ

MOST CSAK:

4.990 Ft

KIKKABOO PAMUT
75X100 CM-ES
KÖTÖTT TAKARÓ

KIKKABOO POLIÉSZTER
110X140 CM-ES
PUHA TAKARÓ

MOST CSAK:

MOST CSAK:

3.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. március 1-től április 30-ig érvényesek.

6.990 Ft

Bababoltunkban szeretettel...
Hihetetlennek tűnik, hogy éppen egy éve
kezdődött el Magyarországon a koronavírus
helyzet. Az elmúlt 12 hónap egyáltalán nem
olyan volt, mint amire számítottunk vagy
ahogy terveztük. A járvány teljesen átírta
az életünket, és természetesen a vásárlási
szokásokat is.
Őszintén meg kell mondanunk, hogy nagyon
szokatlan, hogy üzletünkben a maszk miatt
nem láthatjuk a kismamák boldog mosolyát,
amikor kollégáinknak a pici fejlődéséről
mesélnek.
Vagy amikor apával közösen megtalálják
álmaik babakocsiját. De legfőképpen azok
a boltos látogatások hiányoznak, amikor
kismama helyett már egy újdonsült anyuka
hozza el hozzánk a babáját megmutatni.
Nagyon bízunk abban, hogy ez a helyzet minél hamarabb elmúlik, de addig is arra kérünk, hogy ha babaterméket vásárolsz, akkor a nagy külföldi multik helyett a magyar
cégeket válaszd.
Mert vásárlásoddal magyar családokat támogatsz, akiknek bizony nagyon nem volt
könnyű az elmúlt időszak.
Ígérjük, hogy támogatásodat mindig hasznos tanácsokkal, segítőkész eladókkal és
minőségi termékekkel fogjuk meghálálni!

...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.

KEDVENC
TAF TOYS TERMÉKEINK
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TAF TOYS KERT

JÁTÉKSPIRÁL

PLÜSS JÁTÉK, AMI BABAKOCSIRA,
HORDOZÓRA IS FELTEHETŐ.
EPER FORMÁJÚ CUMITARTÓ DOBOZZAL ÉS CSÖRGŐ, ZÖRGŐ, HARANGOZÓ
JÁTÉKOKKAL.
CIKKSZÁM: 12105

MOST CSAK:

4.990 Ft

2

TAF TOYS KOALA JÁTSZÓSZŐNYEG

JÁTÉKHÍDDAL ZENÉVEL
ÚJSZÜLÖTT KORTÓL

AZ ARANYOS KIS JÁTÉKOKAT FEL LEHET FÜGGESZTENI A JÁTÉKHÍDRA VAGY A JÁTSZÓSZŐNYEG SZÉLÉHEZ LEHET RÖGZÍTENI.
A KÜLÖNFÉLE ANYAGÚ CSÖRGŐ JÁTÉKOK FEJLESZTIK GYERMEK
ÉRZÉKEIT ÉS MOTORIKUS KÉPESSÉGEIT.
ELTÁVOLÍTHATÓ ZENEDOBOZ VILÁGÍTÁSSAL – KÜLÖN IS HASZNÁLHATÓ (TÉPŐZÁRRAL RÖGZÍTHETŐ).
KÉT VIDÁM DALLAMMAL ÉS MEGNYUGTATÓ HANGOKKAL – PL. :
FOLYÓVÍZ A TERMÉSZETBEN.
A DALLAM VAGY A HANGOK LEJÁTSZÁSI IDEJE KB. 5 PERC.
AZ ÖSSZES DALLAM TELJES LEJÁTSZÁSI IDEJE KB. 20 PERC.
2× AAA ELEMMEL MŰKÖDIK, EZT
A CSOMAGOLÁS NEM
TARTALMAZZA.
CIKKSZÁM: 12535
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JÁTÉK

MOST CSAK:

18.490 Ft

3

TAF TOYS ALL AROUND ME

JÁTSZÓSZŐNYEG JÁTÉKHÍDDAL
SZÍNES JÁTSZÓSZŐNYEG LEVEHETŐ JÁTÉKOKKAL
ÉS BABAKÖNYVVEL.
A BABAKÖNYV EGYIK OLDALA FEKETE-FEHÉR
KONTRASZTOS 0-3 HÓNAPOS BABÁKNAK.
A BABAKÖNYV MÁSIK OLDALA SZÍNES A NAGYOBB BABÁK
SZÁMÁRA.
A JÁTÉKOK TÖBB HELYRE IS RÖGZÍTHETŐEK ALKALMAZKODVA A BABÁHOZ.
A LEVEHETŐ ELEMEK KÖZÖTT BABATÜKÖR, RÁGÓKA,
CSÖRGŐ ÉS ZENÉLŐ-VILÁGÍTÓ JÁTÉK IS TALÁLHATÓ.
FELHÚZÓ ZENÉLŐ EGYSÉG SZÍNES FÉNYEKKEL, AMI
HASZNÁLHATÓ A BABAHORDOZÓN ÉS KISÁGYBAN IS.
3 KÜLÖNBÖZŐ DALLAMOT JÁTSZIK 10 PERCIG.
20 PERCIG SZÍNES VÁLTOZÓ FÉNYEK.
ELEMEK: 2 X AAA (NEM TARTOZÉK)
CIKKSZÁM: 12435

MOST CSAK:

18.490 Ft

4

TAF TOYS REZGŐ CSÖRGŐ FIGURA

MARCO A MAJOM
OBI A BAGOLY
RONNIE A NYÚL

CSÖRGŐ, PUHA REZGŐJÁTÉK RÁGÓKÁVAL
TÖBB FIGURÁVAL.
KÖNNYEN A BABAKOCSIRA, BÉBIHORDOZÓRA ÉS KISÁGYRA TEHETŐ A MŰANYAG
GYŰRŰ SEGÍTSÉGÉVEL.
MÉRETE KB. 18 CM.
CIKKSZÁMOK:
MARCO A MAJOM - 11865,
RONNIE A NYÚL - 11845,
OBI A BAGOLY - 11855

MOST CSAK:

1.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. március 1-től április 30-ig érvényesek.

SZÜLŐNEK LENNI

nem könnyű

CEBA MEREV 2 OLDALÚ
50X70-ES PELENKÁZÓLAP
Mérete: 50x70 cm. PVC bevonatú, könnyen tisztán
tartható. 2 hosszanti oldalán peremmel a baba biztoságának érdekében. 60x120-as kiságyon keresztbe
téve használható. Több mintával.

TUDJUK, HOGY MENNYIRE NEM EGYSZERŰ
MINDEN NAP HELYTÁLLNI SZÜLŐKÉNT.
TUDVA, HOGY A GYERMEKED FEJLŐDÉSE
ÉS NEVELÉSE, VAGYIS AZ, HOGY MILYEN
EMBER LESZ ÉS HOGYAN FOG HELYTÁLLNI
AZ ÉLETBEN, AZ TŐLED FÜGG.
FŐLEG OLYANKOR, AMIKOR ÚGY ÉRZED,
HOGY A VILÁG TELJESEN BESZŰKÜLT ÉS
MÁST SEM CSINÁLSZ EGÉSZ NAP, MINT
BOGYÓ ÉS BABÓCÁT HALLGATSZ VAGY ANNAPETIGERGŐ KÖNYVEKET OLVASOL.
MÉG ILYENKOR SEM SZABAD ELFELEJTENED, HOGY A GYERMEKED SZÁMÁRA TE
JELENTED A VILÁGOT.
TE VAGY SZÁMÁRA A BIZTONSÁG, A NYUGALOM, A SZERETET, A MINDEN. ÉS FONTOS, HOGY EMLÉKEZTESD MAGAD MÉG A
LEGNEHEZEBB NAPOKON IS ARRA, HOGY
MENNYIRE CSODÁLATOS SZÜLŐJE VAGY A
GYERMEKEDNEK. NEM TALÁLHATNA NÁLAD JOBBAT MÉG A LEGROSSZABB PILLANATOKBAN SEM.

GAMBERRITOS PLÜSS
SZUNDIKENDŐ
MOST CSAK:

5.290 Ft

CARO MINTÁS:
6

JÁTÉK

5.690 Ft

Ezt a nagyon cuki pihe-puha anyagú plüss figurás
szundikendőt a ti babátok
is imádni fogja. Újszülött
kortól javasolt. A változatos
játék hozzájárul a kicsinek a
fejlődéséhez.
100% poliészter
anyagú. Több
mintával.

MOST CSAK:

2.690 Ft

TAF TOYS BUSY PALS CSÍPTETHETŐ JÁTÉK
Különböző tapintású anyagok, színes, élénk vidám színek és a meglepetések. Könnyen feltehető a babakocsira, bébihordozóra, babaágyra. A sok izgalmas meglepetés, a színek, formák
tökéletesen lekötik a
babát. Újszülött kortól ajánljuk. Cikkszám:
10555

MOST CSAK:

2.490 Ft

GAMBERRITOS PLÜSS BUBORÉKOS
TAKARÓ SZUNDIKENDŐVEL

NATTOU LAPIDOU
PAMUT SZUNDIKENDŐ

Nagyon puha takaró, amihez egy aranyos
szundikendő is jár. A szundikendő mérete körülbelül 23 cm, míg a takaró 80x110
cm-es méretű, 100% poliészter anyagú.

Puha, kötött anyagból.
Mérete: 32x32 cm.

MOST CSAK:

MOST CSAK:

3.490 Ft

6.490 Ft

NATTOU LAPIDOU PLÜSS
FOGLALKOZTATÓ

NATTOU LAPIDOU PLÜSS
SZUNDIKENDŐ

Kb. 28 cm-es polip figura. Több színben kapható. A polip karjai különböző anyagúak és változatos hangokat
adnak: csörögnek, zörögnek, sípolnak.

Puha, plüss anyagból készült. Kímélő programmal mosható. Mérete:
26 x 26 cm.

MOST CSAK:

MOST CSAK:

3.490 Ft

4.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. március 1-től április 30-ig érvényesek.

MEDDIG VAN EGY GYERMEKNEK SZÜKSÉGE ÜLÉSMAGASÍTÓRA?

ELLENŐRIZD A NEMZETI RENDELKEZÉSEKET
Minden országban más a törvényi szabályozás arra vonatkozóan, hogy meddig
kötelező egy gyermeknek autósülésben ülnie. Magyarországon 3 éves korig és
135 cm-es magasságig kötelező a biztonsági ülés használata - első ülésen 150
cm-ig.
VÉGEZD EL AZ 5 PONTOS ELLENŐRZÉST
Még ha a gyermeked el is érte a minimálisan kívánatos kort vagy súlyt ahhoz,
hogy ne kelljen kötelezően ülésbe ültetni, az még nem jelenti azt, hogy ő készen
is áll erre. Az 5 pontos ellenőrzés erre választ ad. Ha akár egy pontot nem teljesít a gyermek, akkor még szükséges a biztonsági ülés:
- Képes már úgy ülni az autóban, hogy a hátát teljesen az ülés
háttámlájának dönti?
- Amikor így ül, a térdét képes behajlítani az ülés szélénél?
- Az alsó biztonsági öv már a csípőnél helyezkedik el és nem a hasnál?
- A vállöv a vállon pihen és nincs túl közel a nyakhoz, vagy esetleg
lecsúszhat-e a vállról?
- Megfelelően érti a gyermek azt, hogy hogyan kell megfelelően használni
az autó saját ülését anélkül, hogy lecsúszna vagy előre görnyedne?

HÁTTÁMLÁS ÜLÉSMAGASÍTÓK VAGY HÁTTÁMLA NÉLKÜLIEK?

3 ok, amiért a háttámlás ülésmagasító a jó választás.
Oldalütközés elleni védelem
Egy háttámlás ülésmagasító mindig extra oldalvédelmet
nyújt a gyermeked törzsi és feji részei számára. Ha a gyermeked csupán egy sima ülésmagasítón utazik, akkor nincs
olyan plusz védelmi réteg, ami oldalütközésnél működésbe
léphetne.
Még ha rendelkezik is az autó oldallégzsákokkal, elképzelhető, hogy a gyermek még nincs olyan magas, hogy a megfelelő
védelemmel szolgáljon. A háttámlás ülésmagasító a kisebbtől
az egészen nagy gyermekekig remek oldalvédelmet ad.

A vállöv pozícionálása
Ha egy baleset következik be, akkor nagyon fontos az, hogy
a vállöv jól helyezkedik el a gyermeken. Ha háttámlás ülésmagasítóra esik a választás, akkor biztos lehetsz benne,
hogy a gyermek vállöve mindig a megfelelő helyen van. Még
akkor is, ha a gyermek magassága változik.
8

UTAZÁS

TIPP! OLYAN ÜLÉSMAGASÍTÓT VÁLASSZ, AMI
ALSÓ ÖVTERELŐVEL IS RENDELKEZIK. ÍGY A
GYERMEK CSÍPŐJE FELETTI ALSÓ ÖV IS MINDIG MEGFELELŐ POZÍCIÓBAN LESZ.

Alvás közben is véd
Ha a gyermek elálmosodik az autóban, egy háttámlás ülésmagasító a segítségére lesz, mert le tudja tenni a fejét a
fejtámlára, könnyebben pihen, és kevésbé tud eldőlni, ami
sokszor probléma a hátsó ülésen. Eldőlt helyzetben a biztonsági övek sincsenek a rendes helyükön, ezért védeni sem
tudnak olyan hatékonysággal és ez veszélyes is lehet.
TIPP! Olyan háttámlás ülésmagasítót válassz, ami dönthető. Ezáltal a gyermek még komfortosabban alhat a kocsiban
az övek elcsúszásának veszélye nélkül.

MOST CSAK:

79.990 Ft
Testmagasság: 100 cm - 150 cm
Kor : kb. 4-12 éves
Rögzítés: Menetirány szerint, az autó
3 pontos biztonsági övével, vagy ISOFIX
karokkal a 3 pontos övvel kombinálva

BESAFE IZI FLEX FIX I-SIZE AUTÓSÜLÉS
100-135 CM-ES TESTMAGASSÁGHOZ IGAZÍTVA I-SIZE HÁTTÁMLÁS ÜLÉSEMELŐ, 135-150 CM-ES TESTMAGASSÁGHOZ IGAZÍTVA
HÁTTÁMLÁS ÜLÉSEMELŐ. FONTOS, HOGY EGYES JÁRMŰVEK
BELMAGASSÁGA AKADÁLYOZZA A HASZNÁLATOT, EZÉRT ÉRDEMES VÁSÁRLÁS ELŐTT A GÉPJÁRMŰBE PRÓBÁLNI AZ ÜLÉST.
3 rétegű oldalvédelemmel (SIP+-szal) és speciálisan formázott fejtámlával a legnagyobb kényelemért és biztonságért. Speciális, puha
övpárnával az áll és a mellkas védelméért. A fejtámlába épített övterelő
mindig helyes úton vezeti a vállövet. A fejtámla magassága könnyedén állítható mindkét oldalról, így együtt nő a gyermekkel. Háttámlája alkalmazkodik a különböző döntöttségi fokú gépjárműülésekhez.
Háttámlájának dőlésszöge két pozícióba állítható. Levehető és mosható
huzat. Egyedülálló módon átalakítható, hogy akár 3 ülés is elférjen egymás mellett: az ajtó mellett lévő BeSafe iZi Flex FIX gyermekülésnek az
ajtó felé eső ütközőit fennhagyva és a másik oldali ütközőt eltávolítva
nyerünk helyet a középső ülésre ülő gyermeknek/felnőttnek.

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. március 1-től április 30-ig érvényesek.

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

GRACO MIRAGE TS BABAKOCSI
PANTONE 159
C:
10
M:
70
Y:
95
K:
1

A minőségi masszív váz biztonságot és kényelmet biztosít. Tartozék: esővédő, lábzsák és SnugRide bébihordozó.
- egy kézzel könnyen összecsukható
- háttámla három döntési fokozattal
- kompakt méretűre csukható
- ötpontos biztonsági öv
- nagy méretű bevásárlókosár
- rögzíthető bolygókerekek
- újszülött kortól
használható

MOST CSAK:

54.990 Ft
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. március 1-től április 30-ig érvényesek.

HOGYAN SEGÍT A SZÜLŐKNEK A HORDOZÁS?
BÁRKI, AKI HORDOZOTT MÁR TUDJA, HOGY OLYAN ÉLMÉNYT OKOZHAT, AMI SOHA FEL NEM ÉRHETŐ
MÁS ÉLMÉNNYEL. A HORDOZÁS SOKOLDALÚ TAPASZTALÁS ÉS KAPCSOLÓDÁSI LEHETŐSÉG A
GYERMEKKEL. JELENTHETI EGYSZERRE AZ ÉRINTÉST, TESTKÖZELSÉGET, RINGATÁST, ALTATÁST,
MOZGÁS-MOZGATÁST, TANULÁST, FIGYELÉS-FIGYELMET, FEJLŐDÉST IS EGYBEN.

A gyermek számára a biztonságot jelenti a testközelség, a hordozás. A biztonságot és a lehetőséget megérteni és megtanulni a szeretett szülők életét, szokásait, kommunikációit, arckifejezéseiket, a kapcsolatot
és a kapcsolódást velük és másokkal.
ÓVÓ, ÖLELŐ, RINGATÓ HELYZETBEN NYUGODTAN
FEJLŐDHET, ALUDHAT, PIHENHET, TANULHAT, ÉRZÉKELHET A GYERMEK.
A szülők számára a testközelség, a hordozás a praktikum mellett, a bizonyosságot jelentheti. A bizonyosságot arról, hogy ő, aki a gyermeket tartja vagy hordozza
ő a megfelelő édesanyja vagy édesapja a gyermeknek,
hiszen őt választotta a gyermek. Hordozás közben
megérezhetjük, hogyan gondoskodjunk a gyermekünkről, mire van szüksége valójában, hogyan tudunk
összehangolódni vele.

A szeretet

Megkötős
hordozókendő

Karikás
hordozókendő

Rugalmas
hordozókendő

Az érzelmi, értelmi, kötődési és fizikális fejlődéshez
nyújtott segítségen kívül a hordozás sok hasznos és
egyszerű vagy sokszor egyszerűbb megoldásokat is ad
a hétköznapi problémákhoz. Segít elaltatni, megnyugtatni, biztonságban lenni a gyermeknek, a szülőknek
meg közlekedni, bevásárolni, kirándulni, háztartást
vezetni, közösségben lenni, testvérekkel együtt lenni
otthon és bárhol.
Nincs más dolgod ahhoz, hogy Te is átélhesd ezt az
élményt, mint megtalálni a megfelelő hordozóeszközt
és élvezni a használatát! Tájékozódj hiteles forrásból
és kérdezz szakértőt, ha kérdéseid vannak! Hallgass
nyugodtan a megérzéseidre, ha már megvannak a válaszok!
Lénárt-Kósa Katalin
nandu-wrap.com

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

NANIA BELINE ANIMALS GYEREKÜLÉS
9-36 kg-ig használható gyerekülés. A
fejtámasz magassága állítható, és a
huzata levehető és
mosható. Levehető
háttámlája van.
Több színben
kapható.

MOST CSAK:

17.490 Ft
KIKKABOO MEMÓRIAHABOS
FEJSZŰKÍTŐ AUTÓSÜLÉSBE
Felveszi a baba alakját. Minden gyerekülésbe illeszkedő biztonsági öv átvezető nyílásokkal. Borítás: 100% pamut,
fejszűkítő 100% poliészter, töltet 100%
poliuretán hab. Méret: 48x26x5.7
cm. A gyerekülés nem
tartozéka az árnak.

MOST CSAK:

4.290 Ft

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

MOST CSAK:

22.990 Ft
12
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Nagyon kicsire összecsukható, összecsukva önmagában
megáll és könnyedén húzható a húzókarral, mint egy
gurulós bőrönd. Könnyú súlyú (csak 6,9 kg) és kompakt
(összecsukva csak 57 cm magas) babakocsi alumínium
vázzal. A kupola meghosszabbítható egy rejtett szúnyoghálós résszel.
Újszülött kortól használható széles és tágas üléssel. A
háttámla nyáriasítható oldalfalakkal, mely ideális a nyári
melegben.Kapaszkodóval, blokkolható első bolygókerekekkel, és központi fékkel, lágy első és hátsó felfüggesztéssel felszerelve. Állítható magasságú lábtartó, a gyermek lábaira húzható szélvédő zsákkal, 5-pontos öv puha
vállpárnával. Tágas bevásárlókosár mágneses zárral.

ÚJSZÜLÖTT KORTÓL
36 HÓNAPOS KORIG
TÖKÉLETES TÁRS

MOST
MOSTCSAK:
CSAK:

59.990
59.990FtFt

NAPOS
TAVASZI LOMTALANÍTÁS
TAVASSZAL, AHOGY ÉBRED A TERMÉSZET, ÚGY SZERETNÉNK MI IS MAGUNK KÖRÜL TISZTA ÉS RENDEZETT KÖRNYEZETET TEREMTENI. DE AHHOZ, HOGY IGAZÁN JÓL ÉREZZÜK MAGUNKAT, NÉHA OLYAN
HELYEKET IS KI KELL SZELEKTÁLNUNK, AMIKET NEM VAGY CSAK RITKÁN SZOKTUNK.

NÉZD ÁT A
HŰTŐBEN ÉS A
FAGYASZTÓBAN
LÉVŐ TERMÉKEK
LEJÁRATI DÁTUMÁT.

KÉSZÍTS MENTÉST
A TELEFONODON
LÉVŐ FÉNYKÉPEKRŐL, MAJD TÖRÖLD
A NEM FONTOSAKAT.

ÉLVEZD KI OTTHON
A GYERTYÁKAT,
GYÚJTSD MEG
ŐKET ESTÉNKÉNT
ÉS DOBD KI A MÁR
LEÉGETTEKET.

KÉSZÍTS EGY
LISTÁT A KAMRÁBAN TALÁLHATÓ
ÉLELMISZEREKRŐL
ÉS PRÓBÁLD MEG
FELHASZNÁLNI A
MARADÉKOKAT.

NÉZD ÁT A TÁSKÁDAT, ÉS SELEJTEZD
KI BELŐLE A FELESLEGES DOLGOKAT.

ADOMÁNYOZD
EL AZ 1 ÉVE NEM
HORDOTT RUHÁIDAT.

NÉZD ÁT A SZEKRÉNYBEN LÉVŐ
BÖGRÉKET, ÉS A
CSORBÁKAT CSAK
AKKOR TARTSD MEG,
HA ÉRZELMI ÉRTÉKKEL BÍRNAK.

NÉZD ÁT A LEVELEZÉSEDET, ÉS
IRATKOZZ LE A
FELESLEGES
HÍRLEVELEKRŐL.

SELEJTEZD KI A
VIDEÓKAT ÉS A
DVD-KET, AMIKET
ÉVEK ÓTA NEM
NÉZTÉL MEG.

NÉZD ÁT A SZÁMÍTÓGÉPEDEN
A FÁJLOKAT ÉS
RENDSZEREZD
ŐKET MAPPÁKBA.

A HASZNÁLT
ELEMEKET VIDD EL
EGY ELEMGYŰJTŐ
HELYRE.

NÉZD ÁT A KONYHAI
TÁROLÓEDÉNYEKET, ÉS AMINEK
HIÁNYZIK A TETEJE,
ATTÓL SZABADULJ
MEG.

SELEJTEZD KI A
GYÓGYSZERES SZEKRÉNYT, ADD LE A
GYÓGYSZERTÁRBA A
MÁR NEM HASZNÁLT
VAGY LEJÁRT GYÓGYSZEREKET.

A LYUKAS VAGY MÁR
AGYONHASZNÁLT
LEPEDŐKET ÉS TÖRÖLKÖZŐKET VIDD
EL EGY ÁLLATMENHELYRE.

A TELEFONODRÓL
TÖRÖLD LE AZ
ÖSSZES NEM HASZNÁLT ALKALMAZÁST.
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ADD EL VAGY
ADOMÁNYOZD
EL A MÁR NEM
HASZNÁLD
TELEFONJAIDAT,
MIUTÁN LEMENTETTÉL RÓLUK
MINDENT.

FÉNYKÉPEZD LE
VAGY SZKENNELD
BE A SZÁMLÁKAT,
ÉS TÁROLD AZOKAT EGY MAPPÁBAN VAGY EGY
FELHŐBE TÖLTVE.

PRÓBÁLD KI AZ
OTTHON LÉVŐ TOLLAKAT, FILCTOLLAKAT, ÉS A MÁR
NEM MŰKÖDŐKTŐL
BÁTRAN SZABADULJ MEG.

SELEJTEZD KI AZOKAT A JÁTÉKOKAT,
AMIKKEL A KICSI
MÁR NEM JÁTSZIK,
ÉS ADOMÁNYOZD EL.

NÉZD ÁT A HASZNÁLATI UTASÍTÁSOKAT, ÉS AMIBŐL
VAN A NETEN
ELEKTRONIKUS
VÁLTOZAT, AZOKAT
DOBD KI.

SELEJTEZD KI A
MÁR ELOLVASOTT
MAGAZINOKAT,
ÉS AMIRE NINCS
SZÜKSÉGED, ADOMÁNYOZD EL.

ZOKNIK, FÜLBEVALÓK ÉS EGYÉB
OLYAN TÁRGYAK,
AMIK ELVESZTETTÉK A PÁRJUKAT,
SAJNOS MÁR NEM
HASZNOSAK.

A FÜRDŐSZOBÁBAN LÉVŐ KOZMETIKAI TERMÉKEKET NÉZD ÁT, ÉS
AMINEK LEJÁRT
A SZAVATOSSÁGA,
AZT DOBD KI.

A NEM MEGFELELŐEN KIHASZNÁLT
BÚTOROKAT
HIRDESD MEG ÉS
ADD EL.

AZ ÜDVÖZLŐKÁRTYÁKAT, AMIK NEM
BÍRNAK VALÓDI
ÉRZELMI ÉRTÉKKEL, FELESLEGES
MEGTARTANOD.

TARTS OTTHON EGY
BEFŐTTESÜVEGET
AZ APRÓPÉNZ SZÁMÁRA. HA MEGTELT,
VIDD BE A BANKBA
ÉS VÁLTSD BE.

AZ ALKOHOLOKNAK
IS VAN LEJÁRATI
DÁTUMUK, EZÉRT
NÉZD ÁT AZ
OTTHON LÉVŐKET,
ÉS A MÁR NEM
HASZNÁLTAKAT
DOBD KI.

NÉZD ÁT AZ KÖZÖSSÉGI FELÜLETEIDET,
ÉS BÁTRAN KÖVESD
KI AZOKAT, AKIKET
MÁR NEM SZERETNÉL AZ ÜZENŐFALADON LÁTNI.

TAKARÍTSD KI AZ
AUTÓDAT, ÉS SELEJTEZD KI A BENNE
FELGYÜLEMLETT
HOLMIKAT.

SELEJTEZD KI A
MÁR NEM HASZNÁLT TÁSKÁKAT
ÉS CIPŐKET, ÉS
ADOMÁNYOZD EL
AZOKAT.

BABYONO SMART 2IN1 BLUETOOTHOS

DIGITÁLIS BABAMÉRLEG
BLUETOOTH-OS KAPCSOLAT
AZ APPLIKÁCIÓHOZ

NÉGY PRECÍZ
MÉRŐSZENZOR

KIJELZŐ
HÁTTÉRVILÁGÍTÁSSAL

ERGONOMIKUS ÉS
STABIL KIALAKÍTÁSÚ

KÖNNYEN KEZELHETŐ, PONTOS ÉS MEGBÍZHATÓ BABAMÉRLEG.
A SPECIÁLISAN KIALAKÍTOTT LEVEHETŐ TÁLCÁN 20 KG-OS SÚLYIG
MÉRHETŐ A BABA. A LESZERELÉSE UTÁN A MÉRLEG ALKALMAS NAGYOBB GYERMEKEK ÉS FELNŐTTEK TESTSÚLYÁNAK MÉRÉSÉRE IS
100 KG-IG. MENTSD EL ÉS KÖVESD A GYERMEKED SÚLYÁT A BABY
FIT APPLIKÁCIÓVAL, AMIHEZ A MÉRLEG VEZETÉK NÉLKÜL CSATLAKOZTATHATÓ. SEGÍTSÉGÉVEL ELEMEZHETŐ A SÚLY, TESTHOSSZ,
FEJKÖRFOGAT ÉS BMI. CIKKSZÁM: 789

MOST CSAK:

15.990 Ft

GRACO MIRAGE SOLO
BABAKOCSI

GRACO BREAZE LITE
BABAKOCSI ESŐVÉDŐVEL

- egy kézzel könnyen összecsukható
- összecsukva megáll a saját lábán
- ötpontos biztonsági öv
- nagy bevásárlóháló
- 3 pozícióba dönthető háttámla
- újszülött kortól 3 éves korig ajánlott

- könnyen összecsukható
- újszülött kortól 15 kg-os súlyig
alkalmas (kb. 3 éves korig)
- kényelmes ülés, ami
fekvő helyzetbe dönthető
- nagy kupolatető
- 5 pontos párnázott biztonsági öv
- levehető karfa
- tágas bevásárlókosár
- jó rugózás
- bolygósítható első kerekek
- összecsukva önállóan megáll
- súlya csak 6,5 kg

MOST CSAK:

24.990 Ft
DISNEY 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
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MOST CSAK:

36.990 Ft

MADRID
Pantone 16-4021 TPX (Allure)

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

Pantone 17-1744 TPX (Calypso Coral)

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

MULTIFUNKCIÓS BABAKOCSI

A sokoldalú KikkaBoo 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.
BABAKOCSI TARTOZÉKAI:
váz, mózeskosár, bébihordozó, sportrész. Kiegészítők: lábzsák, pohártartó és pelenkázó táska

KÖNNYŰ ALUMÍNIUM VÁZ
ÖTPONTOS BIZTONSÁGI ÖV
NAGY BEVÁSÁRLÓKOSÁR
LEVEHETŐ KAPASZKODÓ
KÖNNYEN ÖSSZECSUKHATÓ
A JÓ MANŐVEREZHETŐSÉG ÉRDEKÉBEN
AZ ELSŐ KEREKEK 360 FOKBAN ELFORDULNAK
BŐRBEVONATÚ ÉS ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ TOLÓKAR
EXTRA NAGY, LEVEHETŐ NAPFÉNYTETŐ A SPORTRÉSZEN

MOST CSAK:

119.990 Ft

A babaápolás a kelengyevásárlásnak az a területe, ahol a praktikusság és a biztonság játsszák a döntő
szerepet. Habár könnyű elveszni az
édes figurák és vidám színek okozta
útvesztőben, egy babaápolási holmi
esetében nem elsősorban a küllem
miatt érdemes egyik vagy másik termék mellett letenni a voksunkat.
A hajkefe és babafésű használatával stimuláljuk a baba fejbőrét,
élénkítve ezzel a vérkeringést a hajhagymák körül, így megelőzhetjük a
koszmó kialakulását. Ha mégis ilyet
tapasztalunk, fürdetés előtt babaolajjal átitatott vattával törölgessük
át az érintett területet, majd fürdessük meg a gyermeket. Ezután a fésű
segítségével, óvatos mozdulatokkal
fésülgessük ki a hajszálak közül a
feloldódott lerakódást.
A babák körmeit a születésük után
közvetlenül még egy darabig nem
szabad levágnunk. Emiatt javasolt a
karmolás elleni kesztyűk viselete az
első néhány hétben, amikor ugyan
már nőnek a körmöcskék, de még
nem vághatjuk le azokat biztonságosan.
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Ha már sort keríthetünk erre, kétféle megoldás létezik. A babaolló és a körömcsipesz is alkalmas a feladatra, de mindkettőből legyen a kicsinek sajátja, amit csak az ő körmeihez
használunk, illetve az olló tekintetében fontos, hogy eleve
kisbabáknak szánt, lekerekített típust szerezzünk be. A kettő
közül válasszuk azt, amivel mi magunk is ügyesebben bánunk.

BABYONO BABA KÖRÖMVÁGÓ OLLÓ
Speciálisan babák körmének
vágására tervezve, lekerekített
heggyel. Cikkszám: 066

MOST CSAK:

690 Ft

BABYONO MANIKŰR
KÉSZLET
Többrészes készlet körömcsipesszel, körömreszelővel és biztonsági ollóval. Cikkszám: 068

MOST CSAK:

990 Ft

BABYONO ELEKTROMOS
ZENÉLŐ ORRSZÍVÓ
Könnyen használható és tisztítható orrszívó. 2 különböző méretű puha szilikon véggel. Hatékony 3
orrszívási erősség, ami biztonságos a baba számára.
Nyugtató dallamot játszik,
ezzel nyugodtabbá teszi az
orrszívás élményét a kicsi
számára. Könnyű és csendes.
2 darab 1,5 V AA elemmel
működik. Cikkszám: 407

MOST CSAK:

10.990 Ft

A babaápolás szerves része az orrszívás is. Ha teljesen egészséges a pici, akkor is előfordul, hogy némi
váladék kerül az orrába, akár egy intenzívebb sírás
után is.
Továbbá a szoptatás miatt különösen fontos, hogy
mindig tiszták legyenek gyermekünk orrjáratai, hiszen ha nem kap rendesen levegőt, akkor lehet, hogy
nem tudja szívni a tejet, és nyűgössé válik emiatt.
Legjobb ezért, ha a mindennapi rutinunk részévé válik
az orrszívás – ha nem is feltétlenül a porszívós verzió
használata. Ha a baba megszokja, hogy matatunk
az orrocskájánál, akkor természetessé fog válni
számára, hogy ez az élet része, és nem lesz annyira
ellenálló, ha egy kiadósabb náthás időszakban kell
kitisztítani a nóziját.

A lázmérő az a termék, amire minden
édesanya úgy gondol, hogy reméli,
sosem lesz rá szükség. Azonban, ha
mégis előfordul, hogy a kicsinek felszökik a láza, jó, ha tudjuk, pontosan
mennyinél is jár, mikor van bármilyen
további teendőnk. A kezdetekkor a
legjobb megoldás a popsiban mérés,
amihez mindenképpen egy flexibilis,
vékony, digitális lázmérő ajánlott.
Ezek között sok már 10 másodperc
alatt kimutatja a testhőmérsékletet,
és ez közvetíti a legpontosabb értéket.
A homloklázmérők vagy érintés
nélküli készülékek mivel külső hőt
mérnek, kevésbé tudnak pontosak
lenni, ezért ezeknél jó, ha többször is
ellenőrizzük a testhőt.

BABYONO NATURAL NURSING ÉRINTÉS
NÉLKÜLI INFRA LÁZMÉRŐ

Kapható sokféle előre összeállított
babaápolási csomag, amikhez kis
neszesszer is tartozik. Ezek utazásnál
praktikusak, illetve általában jónak
számítanak ár-érték arányban. Ajánlott először körültekintően felmérni a
kínálatot, és ha a különböző termékeket más-más márkától szeretnénk
megvenni, az is ugyanolyan jó döntés
lehet, mintha egy komplett szettet
vásárolnánk. Az igények és az ízlés
minden szülőnél egyénileg változik, és
ezekre érdemes a leginkább hallgatni.

GAMBERRITOS BABAÁPOLÓ KÉSZLET

Az érintésmentes infravörös BabyOno hőmérő gyorsan és pontosan
mér, könnyebb és kényelmesebb a használata, mint a hagyományos
orális, végbél vagy fül lázmérőknek. Egy gombnyomással kevesebb, mint két másodperc alatt
mutatja az eredményt. A hőmérővel tárgyak,
ételek, folyadékok stb. hőmérsékletét is
mérhetjük. A háttér világítású képernyőnek köszönhetően éjjel is használható.
Cikkszám: 790

MOST CSAK:

14.990 Ft
6 darabos babaápoló készlet,
amely magába
foglal hajkefét, körömreszelőt, fésűt,
orrszívót, körömollót, valamint
körömvágót és egy
tokot. Újszülött
kortól javasolt.
BPA mentes.

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. március 1-től április 30-ig érvényesek.

MOST CSAK:

4.990 Ft

MALTEX PANDA FÜRDETŐ
ÜLŐKE KÁDBA

CEBA PUHA 2 OLDALÚ
50X70-ES PELENKÁZÓLAP

Biztonságosan megtartja a babát, miközben hagyja, hogy szabadon mozoghasson. Könnyen rögzíthető a nagy tapadókorongoknak köszönhetően.

- PVC bevonatú, könnyen tisztítható
- 2 hosszanti oldalán peremmel
- több mintával kapható

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

MOST CSAK:

3.690 Ft

MOST CSAK:

3.990 Ft

THERMOBABY COCOON
BABATARTÓ KÁDBA

GAMBERRITOS KAPUCNIS
FÜRDŐLEPEDŐ

Úgy lett kialakítva, hogy tökéletesen tartsa a gyermeket a fürdetés során. 0-tól 8 hónapos korig
vagy 70 cm-es magasságig és maximum 8 kg-os
súlyig használható. Tapadókorongokkal ellátott.

Kedves mintával ellátott, jó nedvszívó képességű kapucnis fürdőlepedő. 100x100 cm-es méretű. 100% pamut anyagú.

MOST CSAK:

3.990 Ft
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Játszócumik

Minden
a részletekben
rejlik

A Philips AVENT fogszabályzós, összeharapható és szimmetrikus játszócumik
a baba szájpadlása, fogai és ínye természetes fejlődésének figyelembevételével készülnek.
Minden Philips AVENT játszócumi szilikonból készül, szag- és ízmentes.
• Védőkupak a tökéletes
higiénia érdekében.
• Biztonsági gyűrű az éjszakai
cumiknál sötétben fluoreszkál.
• Fogszabályzós, szimmetrikus
összenyomható cumi, a baba
szájpadlásának természetes
fejlődése érdekében.

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.

#Anyatippek

LL
AMIRŐL MINDENKÉPPEN TUDNOD KE
RENGETEG ANYUKÁVAL TALÁLKOZUNK A MUNKÁNK SORÁN, ÍGY FOLYAMATOSAN
KERESSÜK AZOKAT A PRAKTIKÁKAT, AMIK AZ ÚJDONSÜLT CSALÁDOKNAK A LEGTÖBBET SEGÍTENEK. EBBEN A CIKKBEN MEGMUTATJUK A LEGHASZNOSABB ÖTLETEKET,
AMIKET ÚGY GONDOLJUK, HOGY NEKED IS ÉRDEMES KIPRÓBÁLNOD.

#Pelenkázás
1. Amikor pelenkát cserélsz, mindig tegyél egy új pelenkát a régi alá, hogy felfogja
az esetleges baleseteket.

2.

Ha mégis megtörténik a baj, azonnal áztasd be hideg vízbe a ruhát. Fújj folteltávolító sprayt a
foltra vagy ha a természetes megoldásokat kedveled, akkor facsarj rá friss citromlevelet és tedd ki a
napra megszáradni, majd mosd ki a szokásos módon.

#Babaruha
1. Válassz olyan nyitható vállmegoldással ellátott bodykat a kicsinek, aminek a segítségével fentről
is le lehet húzni a ruhát a testéről, így baleset esetén sokkal higiénikusabb lesz az eltávolítás.

2. Ha a kicsi sokat kalimpál a kezével a pelenkázás közben, akkor a kombidresszt fel tudod

ETETÉS

úgy hajtani a karjára, hogy az lefogja és gyorsabban menjen a pelenkacsere. Ha ez a módszer
már nem működne, ahogy növekszik a baba, akkor legyen egy kifejezetten a pelenkázás idején
használt játék odakészítve, ami lefoglalja a gyermeket.

#Tárolás
1. Tárold méretek alapján a baba ruháit, így apa is könnyen meg fogja találni
a megfelelőt a kicsi számára.
2. Ha nincs sok hely a szobában, akkor az ajtóra akasztható tároló rengeteg
mindent el tud a baba holmija közül nyelni.

#Cumi
1. Éjszakára válassz a babának világítós cumit, hogy könnyen meg lehessen találni a sötétben.
2. Ha nincs a kéznél cumi, de szükség lenne rá, használjuk a cumisüveg etetőfejét, ami rövidtávon
ugyanúgy megnyugtatja a babákat. De előtte mindenképpen mossuk át alaposan.

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.
Mértékegységek: Kg/Lb/St. Kapacitás: 20 kg. Cikkszám: 6426

MOST CSAK:

13.990 Ft

CLEVAMAMA SZILIKON ETETŐHÁLÓ
PÓTHÁLÓVAL

BABYONO PUHA SZILIKON
BABAMOSOLY ETETŐKANÁL

A legideálisabb módja a baba
életkorának megfelelő szilárd
ételek bevezetésére a fulladás
veszélyének kizárásával. A baba
nyálával felpuhítja az ételeket
és kirágcsálja – akár még fogak
nélkül is – a tartalmát. Az
etetőháló jól záródó kupakja
biztosítja a higiéniát útközben
is. A szilikon etetőhálót könnyű
tisztítani, mosogatógépbe is
helyezhető, sterilizálható.

Ergonomikus fogantyú, ami alkalmazkodik a
gyermek kezéhez. Ideális az önálló evés gyakorlásához. Cikkszám: 1460

MOST CSAK:

990 Ft

MOST CSAK:

2.490 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. március 1-től április 30-ig érvényesek.

#Szoptatás
1. Mindig tudd a 3x6-os szabályt. Általánosságban elmondható, hogy az anyatejet 6 órán át szobahőmérsékleten, 6 napon keresztül hűtőben, míg 6 hónapon keresztül fagyasztóban lehet tárolni.
2. Hagyd, hogy a baba egy mellből szopjon egészen addig, amíg az ki nem ürül teljesen. Az anyatej zsírtartalma változik a fejés ideje alatt, ezért fontos, hogy a kicsi megkapja a zsírosabb szoptatás végi tejet is a mellből, hogy teljesen jóllakjon. Ez igaz mellszíváskor is.

#Alvás
1.

Ha egy szobában alszotok a babával, akkor a kicsi mindig apa oldalán legyen.
Kutatások bizonyították, hogy a babák közelről jobban megérzik az anyatej illatát,
így hamarabb felébrednek éjszakánként.

2. A későbbiekben a babák szaglását az előnyünkre is használhatjuk. Ha a kicsinek gondja
van az elalvással, akkor tegyük mellé az egyik ruhadarabot, ami átvette az illatunkat,
és ez segítheti őt a megnyugvásban.

#Játék
1.

A gyerekjátékok hangja, valljuk be csak a kicsiket szórakoztatja. Ha nem szeretnénk egész
nap a leghangosabb hangerőn hallgatni a játék által kiadott dallamot, akkor tegyünk egy ragasztószalagot a hangfala elé. Ez nem fogja megszüntetni a hangot, de a felnőttek számára könnyebben
elviselhetővé teszi.

2. Minden baba imádja a telefonokat és egyéb elektromos kütyüket. Bár nem tesz jót az agyi fejlő-

désüknek ezek használata, ha nincs más megoldás a lefoglalásukra, akkor tegyük a készüléket egy
jól záródó simítózáras tasakba, hogy elkerüljük a kellemetlen baleseteket.

+ 1 tipp: Járóka helyett használj egy felfújható medencét és abba tedd bele a babát játék
közben, de fontos, hogy ekkor is tartsd rajta a szemedet, nehogy ki akarjon mászni.

Lansinoh anyatejtároló
A Lansinoh mellszívókhoz csatlakoztatható, így közvetlenül az
anyatejtároló zacskóba fejhetsz! Orvosi előírásoknak megfelelően
steril. Ételtárolási szinten biztonságos polietilén anyagból. Teljesen
lezárt, kinyitáskor letéphető, perforált felső résszel a sterilitás megőrzéséért. Erős, tartós, szivárgásmentes anyagból az anyatej megfelelő és biztonságos tárolásához, fagyasztásához, szállításához. Dupla simítózára garantálja a biztonságos záródást. Táguló alja feldőlés
nélküli tárolást biztosít. A záródó rész fölötti írófelületre ráírhatja az
édesanya a nevét, a fejés dátumát és a tej mennyiségét a zacskó sérülése
nélkül. Praktikus kitöltő résszel a tej egyszerű átöntéséhez. 180 mlig tölthető. Kiszerelés: 25 db/csomag, Egységár: 115,6 Ft/db
Az anyatej biztonságos és szivárgásmentes
tárolásához.
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MOST CSAK:

2.890 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. március 1-től április 30-ig érvényesek.

ZOPA BAMBUSZ TAPADÓ ALJÚ
MÉLYTÁNYÉR

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. március 1-től április 31-ig érvényesek.

LANSINOH 2 FÁZISÚ
KÉZI MELLSZÍVÓ

BABYONO ANATOMY
KÉZI MELLSZÍVÓ

Állítható 2 fázisú japán technológia a maximális hatékonyságért. Stimuláló fázis: gyors, rövid, kis szívóerejű szívás, hogy
beindítsa a tejleadó reflexet. Fejő fázis: lassabb, mélyebb, ürítő
szívások a maximális tejleadás érdekében.

Gyors, hatékony és csendes működés. 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.

Speciális ComfortFit™ szívófeje jobban illeszkedik, ezért hatékonyabb. Egyszerű, könnyű használat, tisztítás és összeállítás. Easy Express™ ergonomikus karral használata könnyed.
Tartalmaz természetes hullámvonalú lassú folyású etetőcumit,
ami segít fenntartani a bevált szoptatási módot. Kevesebb alkatrész, tartós használat. Csendes, kicsi és könnyű – diszkréten használható, hordozható.
Nagy méretű szívótölcsér
kapható hozzá. Folyamatos
alkatrészellátás biztosított.

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

MOST CSAK:

14.990 Ft

MOST CSAK:

4.990 Ft

BABYONO 20 DARABOS
ANYATEJTÁROLÓ TASAK
A 350 ml-es tasakok a kifejtett anyatej tárolására és
fagyasztására szolgálnak.
Stabil talpának köszönhetően könnyedén tárolható
a tej. A légmentes cipzáras zár könnyen nyitható,
és ugyanakkor biztosítja a
tárolt tej biztonságát. A tasakon hőmérséklet jelző van
és egy olyan skála, amely
lehetővé teszi a tej pontos
adagolását, és, hogy feljegyezzük rá az anyatej eltevésének időpontját, óráját
és mennyiségét. Egységár:
124,5 Ft/db. Cikkszám: 1099

MOST CSAK:
26
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. március 1-től április 30-ig érvényesek.

2.490 Ft

Testvér érkezése a családba
HOGY KÉSZÍTSÜK FEL A KICSIT?
Egy féltékeny testvér óriási kihívást jelent egy
baba születése után a család számára. Természetes, hogy a nagy testvér nem igazán lelkes a kicsi
hazaérkezésekor, hisz ez egy teljesen új helyzet az
ő számára. Eddig ő volt a család középpontjában,
most ezen a figyelmen kell megosztoznia egy babával, aki az ő szemszögéből semmilyen hasznosat nem tud még csinálni. Nem lehet vele együtt
játszani, sőt még arra is vigyázni kell, hogyan
érjen hozzá. Ez egy kisgyermek számára nagyon
ijesztő helyzet lehet.

Vannak olyan gyerekek, akiknél a féltékenység már a kistestvér megszületése után
azonnal megmutatkozik, de előfordul az is,
hogy csak lassan alakul ki. Szülőként mi természetesen ugyanolyan feltétel nélküli szeretet érzünk mindkét gyermekünk után, így
nagyon rossz látni, ahogy az elsőszülöttünk
megszenvedi ezt a helyzetet.
Ezért is érdemes néhány apró trükkel előre
felkészülni erre a senki számára nem kön�nyű szituációra, hogy ne egy pici babával a
szülés után lábadozva kelljen kapkodva javítani a helyzeten.

HOGYAN SEGÍTSÜNK A KICSINEK?
Szerezzünk be számára egy Nagy tesós
ajándékot, amit a babától kap a születése
után. A sok szeretet és a baba körül keletkező figyelemáradat miatt a tesó egy kicsit
kívülállóként érezheti magát, így a legjobb őt
egy olyan ajándékkal lefoglalni, amire már
régóta vágyott.
Tervezzük meg azokat az alkalmakat, amikor
csak a nagyobb testvérre szánunk időt akár
játék, kirándulás vagy közös mesenézés alkalmával. A lényeg, hogy csak rá figyeljünk.
Ez a szülés után lehet apa feladata is az idő
nagy részében, a lényeg, hogy a kicsi érezze,
hogy ő is ugyanannyi figyelmet és törődést
kap, mint az újszülött.
Vonjuk be őt a baba körüli teendőkbe. Ha egy
csapatként foglalkozunk az újszülött babával, akkor kevésbé érzi magát a kicsi egyedül. Mindig az életkorának megfelelő feladatokat bízzunk rá, és mindig nagyon dícsérjük
meg, ha elvégzi a rá bízott munkát.
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Próbáljunk meg a kicsi számára már bevált napi rutinhoz alkalmazkodni. A gyereA magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. március 1-től április 30-ig érvényesek.

kek szeretik a rendet és
a következetességet, így
ha felborul a jól megszokott rend, akkor lelkileg
nehezebben fogják viselni
a változásokat. Ha van lehetősége apának otthon
maradni az első hetekben,
akkor ő segíthet a nagy
tesó számára tartani a
megszokott ritmust, míg
anya megszokja a baba körüli teendőket.
Hagyjuk, hogy a testvér
őszintén kifejezhesse az
érzelmeit, még akkor is,
ha ezt számunkra kellemetlen hallani. Fontos,
hogy érezze a gyermek,
hogy számunkra mindent
őszintén elmondhat, és
akkor is megkapja a feltétel nélküli szeretetet, ha
bizonytalan vagy frusztrált
egy új helyzet miatt.

CEBA PUHA 2 OLDALÚ
50X70-ES PELENKÁZÓLAP
- PVC bevonatú, könnyen tisztítható
- 2 hosszanti oldalán peremmel
- több mintával kapható

MOST CSAK:

4.290 Ft

CARO MINTÁS:

5.290 Ft

CEBA MEREV 2 OLDALÚ
50X70-ES PELENKÁZÓLAP
Mérete: 50x70 cm. PVC bevonatú,
könnyen tisztán tartható. 2 hosszanti
oldalán peremmel a baba biztoságának
érdekében. 60x120-as kiságyon keresztbe
téve használható. Több mintával.

SNUZA HERO PELENKÁRA
RÖGZÍTHETŐ LÉGZÉSFIGYELŐ

MOST CSAK:

4.490 Ft

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 cmig bővíthető. Változtatható nyitási irány, mert mindkét
irányból nyitásgátlóval van ellátva.

A készüléket a szülő a gyermek pelenkájára rögzítheti egy
rendkívül erős, és rugalmas övcsipesz segítségével, mely
a gyermek légző-mozgását a hasán érzékeli (hasi légző
mozgás). 15 mp-es légzőmozgás kimaradása esetén megrezegteti a baba hasát, majd 20 mp-es kimaradás után
hangos figyelmeztetéssel jelez a szülőnek. A készülék övcsipesszel van rögzítve, ami fixen rögzíti és tartja a készüléket a pelenkán, és amelynél az elmozdulás veszélye is
minimális. A Snuza Hero érzékelőrendszere hypoallergén
orvosi anyagokból készült
rugalmas érzékelőfej.

MOST CSAK:

27.990 Ft
SNUZA PICO PELENKÁRA
RÖGZÍTHETŐ LÉGZÉSFIGYELŐ
A Snuza® Pico App azonnal értesít a mért adatokról – a
hasi mozgásról, a testhőmérsékletről, a test pozíciójáról
sőt arról is, hogy a készülék nem esett-e le. Okostelefonon is követheted a baba hasi légzőmozgását, figyelheted
a hőmérsékletét és akár az alvási pozíciót is. Az applikáció
elérhető IOS és Android készülékekre is. Ha 15 másodperc
mozgás nélkül telik el a Pico rezgést ad a babának – további 5 másodperc mozgásérzékelés nélkül telik el a Pico
egy hangos és éles jelzést ad ki.

MOST CSAK:

11.990 Ft
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OTTHON

MOST CSAK:

49.990 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. március 1-től április 30-ig érvényesek.

vezeték légzés- rezgés
nélküli figyelés

riasztás

figyelmeztetés

mobil légzésfigyelő

rezgés
mozgás
hőmérséklet

riasztás
légzésfigyelés

app

AZ ÚJSZÜLÖTTEK OPTIMÁLIS
ESETBEN ANYATEJJEL TÁPLÁLKOZNAK, ÍGY AZ ABBAN LÉVŐ
VITAMINOK ÉS ELLENANYAGOK
MEGVÉDIK ŐKET A BETEGSÉGEKTŐL. AZONBAN ARRA
ÉRDEMES FELKÉSZÜLNI MÁR
A BABAVÁRÁS ALATT, HOGY EGY
KIS PÓTLÁSRA SZÜKSÉG LESZ.
Az anyatej nem tartalmaz K vitamint, és a
picik szervezte még nem képes ezt előállítani, így azoknak a babáknak, akik csak
anyatejet kapnak, a gyerekorvos fel fogja
írni a K vitamint az első hónapokra.
Ez a tápszerrel táplált babákra nem vonatkozik, hiszen a tápszereket úgy állítják
elő, hogy azok tartalmazzák a babáknak
szükséges vitaminokat a megfelelő men�nyiségben.
A másik fontos vitamin, amit pótolni kell, a
D vitamin, amit szintén a gyerekorvos fog
felírni, ezt a régi iskola szerint a babák 1
éves koráig adták, napi 400 nemzetközi
egység mennyiségben.
A tudomány mai állása szerint ezt már
nem kell abbahagyni 1 évesen, hiszen
szinte a teljes lakosság D vitamin hiányban szenved, vagy alacsony a D vitamin
szintje, így egyre több felnőtt is pótolja a D
vitamint.
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Ha úgy érezzük, hogy jó lenne mégis egy
kicsit megtámogatni az immunrendszerét,
léteznek már csecsemőknek is adható vitaminkészítmények, de a legtöbb multivitamin
1 éves kor felett adható. Fontos, hogy ne
döntsünk egyedül, mindenképpen kérjük ki a
gyerekorvos véleményét és tanácsát.

NATTOU LAPIDOU
36 CM-ES JÁTÉK
- kedves nyúl figura
- puha pamut kötött anyagból
- újszülött kortól
- 36 cm magas

A hozzátáplálás elkezdésénél fontos, hogy
mindig jó minőségű, friss alapanyagokból
készítsük a csemeték ételeit, és lehetőleg
párolással, így az értékes tápanyagok és
vitaminok jó része megmaradhat.
Használjuk fel a főző- vagy párolólevet is,
hiszen az is tartalmazza ezeket. Ha kész
bébiételeket vásárolunk, érdemes elolvasni az összetevőket, hiszen a legtöbb
esetben ezek is tartalmaznak hozzáadott
vitaminokat.
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MOST CSAK:

3.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. március 1-től április 30-ig érvényesek.

DISNEY BEFIX GYEREKÜLÉS
Oldalütközés elleni védelemmel, hogy a gyermek még nagyobb biztonságban legyen. 15-36 kg-ig 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.

Széles árukínálatunkban biztos, hogy
megtalálod a Neked és a babádnak a
leginkább szükséges babatermékeket.
Ha esetleg kérdésed lenne, akkor kedves eladónk mindenben készségesen
segítenek.
Nem kell aggódnod az árak miatt sem,
hisz folyamatosan akciókat is találsz
üzletünkben!

MOST CSAK:

14.990 Ft

ELÉRHETŐSÉGEINKET KERESD
A MAGAZIN HÁTOLDALÁN!
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. március 1-től április 30-ig érvényesek.

MAM PERFECT CUMIK
A Perfect cumi csökkenti
a fogak szabálytalan növekedésének
kockázatát.
Orvos-szakértők együttműködésével együtt fejlesztve
a maximális biztonságért.
Extra vékony és rugalmas
szívónyak. MAM SkinSoft™
szilikonból készül. A nagyméretű levegőnyílásoknak
köszönhetően kíméli a bőrt.
Praktikus sterilizáló szállítódobozban.

START
0-2 HÓ

PERFECT START: Extra kis
méret, ideális újszülöttek
számára.
PERFECT NIGHT: A gombja világít a sötétben.

NIGHT
6 HÓ+

MOST CSAK:

1.390 Ft

2-6 HÓ
NIGHT
2-6 HÓ
6 HÓ+

16 HÓ+
NIGHT
16 HÓ+

ÚJDONSÁG! MAM SUPREME CUMIK 2 DARABOS KISZERELÉSBEN
Az extra vékony és rugalmas szívóka lehetővé teszi, hogy a babák természetesen módon tudják becsukni a
szájukat cumizás közben. Ez segíti a természetes fogfejlődést és csökkenti az állkapocs- és fogdeformációk kialakulásának esélyét. Az extra nagy szellőzőlyukaknak köszönhetően különösen bőrbarát. A Skinsoft™
szilikon szívóka különösen puha, és a babák 94%-a elfogadja. BPA és BPS mentes. Egységár: 1.495 Ft/darab

SUPREME 0+

VÁSÁR

SUPREME 6+

SUPREME
NIGHT 6+

SUPREME 16+

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. március 1-től április 30-ig érvényesek.

2.990 Ft

SUPREME
NIGHT 16+

A NIGHT CUMIK GOMBJA VILÁGÍT A SÖTÉTBEN.
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SUPREME
NIGHT 0+

MOST CSAK:

Hello
B A BY

VEDD KÖNNYEDÉN.
VIDD MAGADDAL BÁRHOVÁ.

MOST CSAK:

59.990 Ft

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

