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Az egyik legkönnyebb és
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KÖNNYEN ÖSSZECSUKHATÓ
ÚJSZÜLÖTT KORTÓL 15 KG-IG HASZNÁLHATÓ
IDEÁLIS VÁROSI TÖMEGKÖZLEKEDÉSHEZ
KÉNYELMES ÜLÉS
NAGY KUPOLATETŐ
A HÁTTÁMLA EGYSZERŰEN DÖNTHETŐ
5 PONTOS BIZTONSÁGI ÖV
LEVEHETŐ KARFA
TÁGAS ÉS KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐ KOSÁR
HÁLÓS ABLAK A KUPOLÁN
BOLYGÓSÍTHATÓ ELSŐ KEREKEK
FÉKEZŐ MECHANIZMUS
ÖSSZECSUKVA ÖNÁLLÓAN MEGÁLL
HIRTELEN SZÉTNYITÁS ELLENI BIZTOSÍTÉK
TARTOZÉK ESŐVÉDŐVEL

MOST CSAK:

36.990 Ft

Bababoltunkban szeretettel...
Kedves Olvasónk! Hogy érzed magad?
Tudjuk, hogy az elmúlt időszak nem volt
könnyű. Ha babát vársz, akkor biztosan
rengeteg kérdés merül fel benned most.
Mire kell odafigyelnem? Milyen új szabályok vannak a koronavírus jelenlegi
helyzete miatt? Mire lesz majd szükség a
kórházban? Hogyan állítsam össze a baba
kelengyéjét?
Ha pedig már megszületett a pici, akkor
nagyon furcsa lehet számodra az a helyzet, hogy bár legszívesebben mindenkinek
megmutatnád a babát, jelenleg erre nincs
vagy csak korlátozottan van lehetőség.
Sajnos a mostani helyzetre nincsen gyors
megoldás, ahogy ez az elmúlt hónapokban kiderült.
De abban biztos lehetsz, hogy boltunkban
minden segítséget megadunk neked ahhoz, hogy a babavárás és a szülés utáni
időszak gondtalanabb legyen. Szakértő
eladóink segítenek megtalálni a neked
legjobb termékeket.
Nem csak magazinunk oldalain, de üzletünkben is rengeteg minőségi terméket
találsz kedvező áron. Az újság hátoldalán
megtalálod az elérhetőségeinket. Vedd fel
velünk a kapcsolatot és engedd, hogy segítsünk Neked a babavárás alatt és az azt
követő óriási kalandban.

...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.

ANINA AUTO CLICK
SPORTBABAKOCSI
Kiváló minőségű babakocsi,
ami egy gombnyomásra
összecsukja magát.
Alumínium vázának köszönhetően
kellemesen könnyű és tervezésének hála
kicsire csukódik össze.
Egy sok hellyel rendelkező, levehető
bevásárlókosár található a vázra erősítve,
amiben minden szükséges dolog elfér.
6 hónapos kortól használható.
3 fokozatban dönthető háttámlája és
bolygósítható első kerekei vannak.
Stílusos
megjelenést
a műbőr
kapaszkodó
és tolókar
biztosítja.

MOST CSAK:

59.990 Ft
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TÖKÉLETES BABAKOCSIK

GRACO MIRAGE TS BABAKOCSI
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. május 1-től június 30-ig érvényesek.

VÁROSI KALANDOZÁSHOZ ÉS HOSSZABB KIRÁNDULÁSHOZ
CAM AGILE SPORTBABAKOCSI
6 hónapos kortól ajánlott könnyű,
mindössze 5,9 kg súlyú fémvázas
babakocsi különálló tolókarokkal. A
háttámlája 2 pozícióba állítható. Levehető kapaszkodójának köszönhetően könnyű a babát kivenni. Dupla, kisméretű kerekei vannak. Hátul
központi fékkel, elöl bolygókerékkel
rendelkezik. 107 cm-esre csukható.
Tartozékok: 5 pontos öv, naptető,
bevásárlókosár.

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

MADE IN ITALY

MOST CSAK:

19.990 Ft

MOST CSAK:

24.990 Ft

Trükkök a

BABAKELENGYE

okos összeállítására

EGY BABA ÉRKEZÉSE HATALMAS ANYAGI TERHET
JELENT A CSALÁDOK SZÁMÁRA MÉG AKKOR IS,
HA CSAK A LEGSZÜKSÉGESEBBEKET VÁSÁROLJUK MEG. BABABOLTOSKÉNT PONTOSAN TUDJUK, HOGY EZ MENNYIRE NEHÉZ, EZÉRT EBBEN
A CIKKBEN ÖSSZEGYŰJTÖTTÜNK NÉHÁNY HASZNOS TANÁCSOT. HA SZERETNÉL TOVÁBBI ÖTLETEKET, AKKOR KERESS MINKET A MAGAZIN HÁTULJÁN LÉVŐ ELÉRHETŐSÉGEKEN ÉS SEGÍTÜNK
KÖLTSÉGHATÉKONYAN ÖSSZEÁLLÍTANI A BABA
KELENGYÉJÉT.
CSAK ÓVATOSAN A RUHAVÁSÁRLÁSSAL
Bár a babavárás ideje alatt az egyik legjobb
időtöltés összeállítani a kicsi ruhatárát, fontos,
hogy a születés előtt a kis méretekből tényleg
csak néhány darabot vásároljunk meg. Várjuk
meg a baba valódi méretét (lehet, hogy 50-es,
de akár 62-es méret is kellhet), és majd az
alapján vásároljunk be jobban. Legkényelmesebb, ha előre megtervezzük, hogy milyen modelleket és hol szeretnénk megvásárolni, így
apa is kényelmesen be tudja szerezni azokat
már a szülés után.
Ez igaz a szoptatós ruhaneműkre is. Szülés
előtt érdemes 1-1 darabot beszerezni ezekből
addig, amíg kiderül, hogy sikerül-e szoptatnunk a kicsit és mekkora méret lesz kényelmes számunkra.
LÁTATLANBAN NE VÁSÁROLJUNK
A nagyobb értékű termékeket (bútorok, baba6
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kocsi, gyerekülés) mindig nézzük meg a vásárlás előtt. Az a termék, ami bevált a barátnőnknek, nem biztos, hogy nekünk is megfelelő lesz.
A weboldalon a kép, de a videó sem mutatja be
teljesen a kiválasztott típust, így ha van lehetőségünk, menjünk el és nézzük meg.
Tologassuk meg a babakocsit, nézzük meg,
hogy befér-e az autó csomagtartójába. Ellenőrizzük a kiválasztott bútor színét és minőségét, hogy utána ne kelljen csalódnunk. Bár
a webáruházban megrendelt termékek visszaküldésére van lehetőség, fontos, hogy elállás
esetén mindig a vásárlónak kell fizetnie a vis�szajuttatás költségét, ami a várandósság alatt
anyagilag és fizikailag is megterhelő lehet.
VÁLASSZUNK MULTIFUNKCIÓS TERMÉKEKET
Ha kisebb hely vagy kevesebb büdzsé áll a rendelkezésünkre, akkor keressük meg az okos
megoldásokat. Olyan termékekbe ruházzuk
a pénzünket, amik tényleg megérik vagy akár

több éven keresztül is használhatóak. Lehet,
hogy ezek egyszeri költségként egy picivel nagyobbnak tűnnek, de hosszútávon megtérül a
befektetés.
Ilyen például a kombiágy, ami a későbbiekben
akár heverővé és íróasztallá is alakítható típustól
függően. Vagy válasszunk olyan etetőszéket, ami
újszülött kortól használható már pihenőszékként. A többfunkciós babakocsik akár 3 éves korig is használhatóak, így megéri rájuk beruházni.
VÁSÁRLÁS HELYETT KÖLCSÖNÖZZÜNK
Ha nem szeretnénk több gyermekre tervezni
bizonyos termékek használata esetén, akkor
megéri elgondolkodni azon, hogy megvásárolni
vagy kölcsönözni éri meg jobban. Babamérleg,
mellszívó vagy légzésfigyelő esetén érdemes kiszámolni, hogy melyik megoldás számunkra a
legjobb. Ha több gyermeket tervezünk vagy egy
bizonyos márkában bízunk, akkor érdemes beruházni a vásárlásra.

HASZNÁLJUK KI AZ ONLINE LEHETŐSÉGEKET
A megváltozott internetezési szokások miatt nagyon sok helyen kaphatunk díjmentesen online
segítséget a babavárás ideje és a baba születése
után is. Használjuk ki az online edzéseket, szoptatási tanácsadásokat és szakértői előadásokat.
KÉSZÍTSÜNK LISTÁT A TERMÉKEKRŐL
Nagyon könnyű elveszni a sok cuki termék között
és arra hivatkozva túlköltekezni, hogy a legjobbat szeretnénk a kicsi számára nyújtani. Csak
azokat a termékeket vásároljuk meg, amire valóban szükségünk lesz. Inkább költsünk többet az
igazán fontos tárgyakra (babakocsi, légzésfigyelő
stb.), mint felesleges holmikra. Látogass el boltunkba vagy vedd fel velünk kapcsolatot a magazin hátoldalán lévő elérhetőségeken, és segítünk
neked abban, hogy valójában mire lesz szükséged a baba érkezéséhez. Üzletünkben minőségi
termékeket találsz kedvező áron!

Segítünk a babádnak a legjobbat választani!

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

MOST CSAK:

18.990 Ft
KIKKABOO MYRA BABAHORDOZÓ
- 3 hónapos kortól használható
- 9 kg-os súlyhatár
- elöl és háton hordozásra is alkalmas
- állítható széles vállpántok
- könnyen beállítható
a megfelelő méretre
- puha kényelmes bélés,
ami ideális meleg időjárás esetén
- 100% poliészter

MOST CSAK:

5.990 Ft

NANIA DREAM ANIMALS
ÜLÉSMAGASÍTÓ
25-36 kg-ig terhelhető, kényelmes és anatómiailag kialakított ülésmagasító. Bármely
3 pontos biztonsági övvel rendelkező személyautóban használható. Párnázott és könyöklőkkel ellátott.

MOST CSAK:

5.490 Ft
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. május 1-től június 30-ig érvényesek.

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

Szabadon elforgatható és mindig a
kényelmes szögben tartható gyerekülés az
Universal Level Technology™ segítségével.

MAGASSÁG:
Menetiránynak háttal:
61-105 cm,
Menetirány szerint:
88-105 cm
MAXIMUM SÚLY:
18 kg
KOR:
kb. 6 hónap - 4 év
RÖGZÍTÉS:
ISOfix
BEKÖTÉS:
Menetiránynak háttal
vagy menetirány szerint

MAGNETIC BELT ASSISTANTS™
Megkönnyíti a babák ki- és behelyezését az ülésbe azzal, hogy a vállöveket mágnessel rögzíti az ülés szélén ezért azok nem lesznek útban.
DYNAMIC FORCE ABSORBER™
A következő szint az oldalütközésvédelemben. Innovatív konstrukció a
szövet alatt.
TWO-FIT CUSHIONS™
Külön kivehető párnák, amelyek extra kényelmet és stabilitást biztosítanak a kisebb gyermekek számára a babahordozóról gyermekülésre
váltáskor.
UNIVERSAL LEVEL TECHNOLOGY™
Egy speciális rögzítési mód, ami bármely autóban a megfelelő szögben
tartja az ülést.
360O-OS ELFORGATHATÓSÁG
A gyermek bekötésének és ülésből való kivételének teljes szabadsága a
körbeforgathatóság miatt.

MOST CSAK:

154.990 Ft

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

FILLIKID SKY NAPVITORLA
A napvitorla minden sportbabakocsira és babakocsira
könnyen felszerelhető.
Mérete: 47x65 cm.
50+ UV védelem.

MAGAZIN ÁR:

1.590 Ft

MOST CSAK:

24.990 Ft
TAF TOYS KÜLTÉRI JÁTSZÓSZŐNYEG
- kézitáska méretűvé
összehajtogatható
- vízálló alsó réteg
- 140 x 115 cm méretű
játszószőnyeg
- egyszerűen kimosható
- cikkszám: 12145

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

MOST CSAK:

8.990 Ft

MOST CSAK:

3.990 Ft
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. május 1-től június 30-ig érvényesek.

CAM Dinamico Up Easy
Stílusos olasz multifunkciós babakocsi
Tolókarja állítható magasságú, kézzel varrott
bőr. Lágy felfüggesztésű
szimpla kerekekkel,
hátul központi fékkel,
elöl bolygókerékkel.
Kompakt méretűre
csukható a sportrésszel
együtt. A szett tartalma:
könnyű alumínium
vázas babakocsi megfordítható sportrésszel,
mózeskosárral és bébihordozóval. Tartozékok:
5 pontos öv, naptető,
esővédő, bevásárlókosár,
pelenkázótáska. Minden
terepen használható.

Elérhető színek:

Szín: 885

Szín: 889

MOST CSAK:

169.990 Ft
A nagy képen szereplő babakocsi illusztráció. A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. május 1-től június 30-ig érvényesek.

VÉDELMEZŐ APUKÁK
MA MÁR AZ ÉDESAPÁK IS AKTÍVAN ÉRDEKLŐDNEK A KISBABA GONDOZÁSA IRÁNT. EGYRE TÖBB APUKA TARTJA FONTOSNAK, HOGY AZ ÉDESANYA MELLETT Ő IS FELTEHESSE A
KÉRDÉSEIT ÉS A MEGFELELŐ HORDOZÓESZKÖZ KIVÁLASZTÁSÁBAN Ő IS RÉSZT VEGYEN.
Különösen fontos ez a szándék az apukák részéről,
mert kutatók szerint, minél több és minél korábbi
aktívan gondoskodó élménye van a gyermeknek az
édesapjával, annál erősebben képes kötődni a kapcsolataiban.
A gyermek születésekor és az első 6 hétben - a gyermekágyas időszakban - is fontos, védelmező szerepük
van az édesapáknak. Amíg édesanya a baba-mama
összehangolódással vagyis a kisded megismerésével
foglalatoskodik, addig apuka védi, oltalmazza ezt a
szép folyamatot.
Ez azt jelenti, hogy nem engedi, hogy valami megzavarja a baba jelzéseinek megismerését és a szülői
magabiztosság kialakulását az édesanyában. Továbbá
azt is jelenti, hogy ha az édesanya támogatásra szorul
ebben az időszakban, akkor türelmesen és finoman

nyújt segítő kezet és emeli fel természetesen érzékeny párját.
Nagyon fontos az újdonsült szülőknél, hogy támogassák egymást az anyaság és az apaság megélésében, a
belülről jövő megérzések elfogadásában és a tapasztalatszerzésben. A gyermek őket választotta szüleinek
vagyis arra kíváncsi, hogy az édesapa és az édesanya
hogyan tanítják őt meg az életre, úgy, ahogy azt ők
élik, ismerik. Bízhatunk abban, hogy ezt értékként
adhatjuk át gyermekünknek.
A hordozással mindez könnyedén megtörténhet. Az
egymásra hangolódás és a gyermek ösztönző és szeretetteljes közelsége segíti a családot a saját egyensúlyuk elérésében és abban, hogy hogyan találjunk
vissza ehhez az egyensúlyhoz.

HÁLÁS KÖSZÖNET A VÉDELMEZŐ APUKÁKNAK!
Kósa Kata, 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

NANIA 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.

MOST CSAK:

13.490 Ft
„Az apa nem horgony, mely visszatart, sem hajó, mely magával visz, hanem világítótorony, melynek
szeretete bevilágítja az utat.” George Webster Douglas

FILLIKID NAPERNYŐ

TAF TOYS HORDOZHATÓ BABAFÉSZEK

Napernyő 3 ponton állítható dőlésszöggel.
Megszűri az ultraibolya sugárzást (UV
50+). Hengervázas babakocsikhoz ajánljuk.
Az ernyő átmérője 75 cm. Csillagos, pöt�työs, melange vagy Easy-Fit változatok.

Élénk színű szőnyeg, ami összehajtogatható és mosható. Rögzítő hevederrel, amely egyszerű átalakítást tesz lehetővé a teljes méretű szőnyegből a játszófészekké. A szőnyeg pereme használható a baba motoros fejlődéséhez fontos hason fekvés gyakorlásához. Extra párnázott kialakítás.
Fogójának köszönhetően egyszerűen szállítható. Cikkszám: 12455

MOST CSAK:

4.990 Ft

MOST CSAK:

9.990 Ft

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

KIKKABOO MEMÓRIAHABOS MATRAC
POCAKPÁRNÁVAL JÁTÉKRÖGZÍTŐ FÜLEKKEL
Újszülött kortól használható. Körülbelül 50 cm x 80 cm x 1,5 cm-es méretű. Huzata 100% pamut, töltete 100% poliuratán memóriahab. Porálló PVC
táskával, ami alkalmassá teszi otthoni tárolásra és hordozásra is. Hipoallergén. Puha, valamint lélegző pamut anyagból. Hozzájárul a kicsi fejlődéséhez, fej- és felsőtest izmainak erősítésével. Bézs,
menta, szürke és fehér színekben kapható.

MOST CSAK:

6.990 Ft

KIKKABOO SO GIFTED UTAZÓÁGY
- újszülött kortól használható
- cipzárral nyitható az oldala
- puha matraccal
- kompakt méretűre csukható
- hordozótáskával

MOST CSAK:

16.990 Ft
GAMBERRITOS PLÜSS
SZUNDIKENDŐ
Plüss szundikendő, ami újszülött kortól
használható. A változatos játék hozzájárul
a kicsi fejlődéséhez. 100% poliészter anyagú. Körülbelül 28 cm-es. Cikkszám: 10328

MOST CSAK:

2.990 Ft
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ALVÁS

KIKKABOO MEMÓRIAHABOS
LÉGÁTERESZTŐ PÁRNA
Ajánlott már az első otthon töltött naptól. Ergonomikus
termék, ami felveszi a baba fejformáját. Szabad mozgást
enged a babának. Bárhol használható: kiságy, babakocsi
stb. Hipoallergén, puha és légáteresztő szövetből készült.
Több színben és mintával kapható.

MOST CSAK:

2.990 Ft

GAMBERRITOS PUHA PAMUT TAKARÓ
100% pamut anyagösszetételű takaró. Nagyon puha, lágy tapintású. Kímélő programmal mosható. Mérete: 80x80 cm.

MOST CSAK:

4.990 Ft

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

THERMOBABY KIDDYLOO
LÉPCSŐS WC-SZŰKÍTŐ

CEBA MEREV 2 OLDALÚ 50X80CM
PELENKÁZÓLAP

Ideális a gyermek wc-zésre tanításához a testet
átölelő kialakításnak és a csúszásgátlóknak
köszönhetően.

A Ceba merev pelenkázólap PVC bevonatú, könnyen tisztán tartható. 2 hosszanti oldalán peremmel a baba biztoságának érdekében.
70x140-es kiságyon keresztbe téve használható.

- könnyen összehajtható és tárolható
- ergonomikus fogók
- állítható lépcső
- állítható lábmagasság
- 18 hónapos kortól
használható

MOST CSAK:

5.290 Ft

CARO MINTÁS:

MOST CSAK:

6.290 Ft

8.990 Ft

BABYONO MANIKŰR
KÉSZLET TOKBAN

MEDEL NO CONTACT ÉRINTÉS NÉLKÜLI
INFRA HŐMÉRŐ ÉS LÁZMÉRŐ

Az olló lekerekített végei
a kisbaba apró körmeihez
készültek. A tok segítségével utazáshoz is alkalmas.
Cikkszám: 398

Multifunkciós érintés nélküli hőmérő, ami
nem csak a test, de a folyadékok és tárgyak
hőmérsékletét is képes megmérni. Nagy,
háttérvilágítással rendelkező kijelzővel. 1
másodperc alatt mér. Mérés
végén hangjelzést ad, ami
éjszakára kikapcsolható. A
mért eredményeket tárolja.

MOST CSAK:
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1.990 Ft

MOST CSAK:

11.990 Ft

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

MINŐSÉGI TERMÉKEK
KEDVEZŐ ÁRAK

BOLTUNKBAN
SZÉLES ÁRUKÍNÁLATUNKBAN BIZTOS,
HOGY MEGTALÁLOD A
NEKED ÉS A BABÁDNAK A LEGINKÁBB
SZÜKSÉGES BABATERMÉKEKET.
HA ESETLEG KÉRDÉSED LENNE, AKKOR
KEDVES ELADÓINK
MINDENBEN KÉSZSÉGESEN SEGÍTENEK.
NEM KELL AGGÓDNOD
AZ ÁRAK MIATT SEM,
HISZ FOLYAMATOSAN
AKCIÓKAT IS TALÁLSZ
ÜZLETÜNKBEN!

MALTEX FÜRDETŐ ÜLŐKE KÁDBA

DISNEY TEXTILPELENKA

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

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

MOST CSAK:

760 Ft

MOST CSAK:

3.690 Ft

BADABULLE SPRICCELŐS FÜRDŐJÁTÉK
Újszülött kortól ajánlott 6 darabos
állatos fürdőjáték. A kicsi vizet
tud velük spriccelni, így téve igazi
mókává a fürdetés idejét. Egységár:
331,6 Ft/darab. Cikkszám: B017006

MOST CSAK:

2.490 Ft

BADABULLE CSÚSZÁSGÁTLÓ HŐMÉRŐVEL
Vízhőmérséklet-kijelzővel ellátott csúszásMOST CSAK:
gátló kádba. Erős tapadókorongokkal
rögzíthető. Méret: 40 x 70 cm.
Cikkszám: B023013

4.990 Ft

BABYONO BAMBUSZ KIFOGÓ CSÖRGŐVEL
Rendkívül puha és finom antibakteriális és hipoallergén bambusz kifogó.
Mérete: 120x120 cm-es. Érzékeny bőrre
is alkalmas. Tökéletes takaróként otthon
és séták közben is. A bambuszszálakból
készült szövet rendkívül puha és finom.
A bambusz antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik, ennek köszönhetően
csökkenti a kellemetlen szagokat.
- puha textil csörgővel
- Oeko-Tex Standard 100 tanúsítvánnyal
- 70% bambusz, 30% pamut anyag
- cikkszám: 536
18
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MOST CSAK:

4.290 Ft

CAM KIT BAGNO
FÜRDETŐÁLLVÁNY

MADE IN ITALY

KOMPAKT MÉRETŰRE CSUKHATÓ

11 KG-IG TERHELHETŐ

LEERESZTŐCSŐVEL
STABIL KIALAKÍTÁS

CSÚSZÁSGÁTLÓ BETÉTEKKEL

SZIVACS- ÉS SZAPPANTARTÓVAL

MOST CSAK:

BEÉPÍTETT BABATARTÓVAL

19.990 Ft

OLASZ MINŐSÉG

A CAM Kit Bagno fürdetőállvány kádjában hat hónapos
korig az egyik oldalon fektetni, hat hónapos kor felett a
másik oldalon biztonságosan ültetni lehet a babát. Kivehető hajöblítő kancsóval. Újszülött kortól használható.

12 HÓNAPOS KORIG AJÁNLOTT

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

75X75 CM:

2.990 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. május 1-től június 30-ig érvényesek.

100X100 CM:

4.290 Ft

KÖNNYED ÉS ÍZLETES

cseresznyés
FINOMSÁGOK

Egyszerű morzsolt
cseresznyés pite
115 g szobahőmérsékletű vaj
100 g barnacukor
190 g BL-55 búzaliszt
1/2 tk szódabikarbóna
1/2 tk sütőpor
1/4 tk só
300 g magozott, félbevágott
cseresznye (fagyasztott is jó)
1 ek kukoricakeményítő
1 ek citromlé
1 tk cukor
20

AKTUÁLIS

Melegítsük elő a sütőt 180 fokra. Sütőpapírral béleljünk ki egy körülbelül
20 cm-es sütőformát, majd vajazzuk
ki az alját és az oldalait. Egy tálban
keverjük össze a cseresznyét a keményítővel és a citromlével. Ha szükséges, ízlés szerint cukrozzuk. Egy másik nagyobb edényben az olvasztott
vajat mixeljük össze a 100 g cukorral.
Adjuk hozzá a lisztet, szódabikarbónát, sütőport és sót, majd keverjük
össze addig, amíg morzsalékos lesz
az állaga. Egy bögrébe tegyünk ebből a keverékből külön. A maradékot
nyomkodjuk az előkészített sütőforma aljába. Egyenlően oszlassuk
el ezen a cseresznyés keveréket,
szórjuk a bögrében eltett morzsát a
tetejére, majd hintsük meg 1 teáskanál cukorral. Süssük 20-25 percig,
vagy addig, amíg a teteje aranybarna
nem lesz. Teljesen kihűlve vágjuk fel
egyenlő szeletekre.

Shirley Temple
1 bögre 7UP/Sprite
2-3 ek grenadine
szirup
jég
Maraschino
cseresznye
Egy koktélospohárba
öntsük a Spriteot,
majd keverjük hozzá a
szirupot. A grenadine
helyett használhatjuk
a Maraschino cseresznye levét is. Jéggel és
cseresznyével dekorálva tálaljuk.

BABYONO ZSELÉS HŰTŐRÁGÓKA

Cseresznyés
csokis tejmentes
fagyi

- csökkenti a fogzási fájdalmat
- masszírozza a baba ínyét
- hűthető
- biztonságos
- BPA mentes

4 nagy fagyasztott
banán szeletelve
¼ bögre mandulavaj (kesu vagy
mogyoróvaj is
lehet)

MOST CSAK:

590 Ft

2 ek juhar- vagy
datolyaszirup

GAMBERRITOS NYÁLKENDŐ RÁGÓKÁVAL

1 tk mandulakivonat
2 bögre magozott,
félbevágott cseresznye (fagyasztott is lehet)

Patentos nyálkendő rágókával, amely a fogzási időszakban a baba nyakát körülveszi
és védi az átnedvesedéstől. A háromszög alakú szilikonos kis rátét rágókaként is
funkcionál és megnyugtatja a fájdalmas fogínyt. 100% pamut és szilikon anyagú. 3
hónapos kor felett javasolt.

1 bögre étcsoki
apróra vágva
Turmixoljuk ös�sze a fagyasztott
banánt a mandulavajjal, a választott
édesítővel és a
mandulakivonattal
addig, amíg krémes nem lesz. Ez
hosszabb időt vesz
igénybe és néhányszor le kell majd
szedni az edény oldalára került keveréket. Adjuk hozzá
a cseresznyét, és
addig turmixoljuk,
amíg csak kis darabokban marad a
gyümölcs benne.
Ugyanígy járjunk el
az étcsokoládéval
is. Öntsük a keveréket egy tárolóedénybe, majd fedjük le. Tegyük 3-4
órára a fagyasztóba fogyasztás előtt.

MOST CSAK:

1.990 Ft

BABYONO SZILIKON ORTHO GÖMB RÁGÓKA
- puha és rugalmas
- könnyen megfogható
- hűtőben hűthető
- mosogatógépben mosható
- biztonságos, BPA-mentes
- anyaga: szilikon
- átmérője: 10 cm
- cikkszám: 489

MOST CSAK:

2.990 Ft

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

fül-, fog- vagy

hasfájásra
szundikendő

terápiás

gélpárnával
NATTOU SZUNDIKENDŐ PLÜSS
HIDEG/MELEG TERÁPIÁS
GÉLPÁRNÁVAL
Segíti a baba fájdalmát természetes módon csökkenteni. A
gélpárnát a hideg terápiához a fagyasztóban kell hűteni 1
órán keresztül, meleg terápiához a mikrohullámú sütőben
kell melegíteni 600W-on 30 másodpercig, majd 3 perc hűtés után, a szundikendőbe visszahelyezve, a kezelni kívánt
testfelületre kell helyezni.
- puha, plüss anyagból
- újszülött kortól használható
- a szundikendő kímélő programmal mosható

MOST CSAK:

5.990 Ft
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JÁTÉK

TAF TOYS
BABAFIGYELŐ
TÜKÖR

MOST CSAK:

5.990 Ft

Kedves koala figurás
babafigyelő tükör. A tükör
segít a szülőnek vezetés
közben, hogy lássa a babát. Cikkszám: 12505

NATTOU PLÜSS SZUNDIKENDŐ
A plüss figura puha anyagból készült. A
változatos játék elősegíti a baba fejlődését.
Újszülött kortól használható.

MOST CSAK:

4.990 Ft

MARKO HABSZIVACS
FALIDEKOR
Könnyen felhelyezhető
habszivacs falidekor.

MARKO FALIDEKOR
HABSZIVACS
SHIMMER ÉS SHINE
Színes dekoráció, aminek köszönhetően a gyermek
szobája hangulatos és egyedi lesz. Nem mérgező,
puha és biztonságos EVA habból készült. Könnyen
feltehető a kétoldalas ragasztó segítségével.

MOST CSAK:

MOST CSAK:

890 Ft

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

590 Ft

BESAFE PREGNANT
MAGZATVÉDŐ ÖV

BABYONO 4 DARAB SAROKBORÍTÓ
- tompítja az asztalok,
bútorok éles sarkait
- a mellékelt ragasztócsíkokkal
könnyen felragasztható
- 4 db-os, egységár: 197,5 Ft/db
- cikkszám: 959

MOST CSAK:

790 Ft

BABYONO MÁGNESES
ZÁR BÚTORHOZ
Alkalmas szekrények, vitrinek,
fiókok használatához. A zárakat
belülre lehet felszerelni így gyermekek számára láthatatlanná válnak. A zárakat mágnes kulccsal
lehet feloldani. 4 darabos, egységár: 822,5 Ft/darab.
Cikkszám: 946
24

VÁSÁR

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 erőhatásnak 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 köszönhetően nem történt sérülés.
Orvosok véleménye szerint, már a 2. hónaptól, a várandósság korai szakaszában is eredményesen alkalmazható a magzatvédő öv a vetélések elkerülése érdekében.
A BeSafe magzatvédő öv minimalizálja a kockázatot.
A terméket kimondottan azon kismamák részére tervezték, akik sokat utaznak autóval. A BeSafe Pregnant
magzatvédő öv minősített az ECE R16-os szabványnak
megfelelően.

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

MOST CSAK:

3.290 Ft

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

MOST CSAK:

9.990 Ft

BADABULLE DECO POP AJTÓRÁCS
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 (csavarozva). Könnyen felszerelhető, kevesebb mint 10 perc alatt.

MOST CSAK:

18.990 Ft

Babavárás és szoptatás
A KORONAVÍRUS ALATT

A TERHESSÉG AZ IMMUNOLÓGIAI ÁLLÓKÉPESSÉG CSÖKKENÉSÉVEL JÁRÓ ÁLLAPOT. A VÁRANDÓS ANYÁRA, MAGZATÁRA
ÉS ÚJSZÜLÖTTJÉRE VESZÉLYES COVID-19
FERTŐZÉS SÚLYOS KÖVETKEZMÉNYEI
MEGELŐZHETŐK A FOGANTATÁS ELŐTTI,
DE AKÁR A VÁRANDÓSSÁG MÁSODIK
HARMADÁTÓL FELVETT VÉDŐOLTÁSSAL.
A védőoltásra szervezetedben ellenanyagok képződnek, melyek méhlepényeden át
magzatod vérkeringésébe is bekerülnek.
Újszülötted fejletlen immunrendszere ellenére is biztonságosan védheted őt anyatejeddel is, -mert abba is kiválasztódnak az
ellenanyagok- a fertőzés ellen.
Régóta elfogadott, hogy a védőoltások
feltételezhető magzati ártalma csupán
elméleti, tehát az oltással megszerzett védettség mindkettőtöknek előny. Napjaink
vakcina gyártói szigorú szakmai irányelvekkel szabályozott módon fejlesztenek és
gyártanak. Alapkövetelmény a biztonságosság!
Várandósság alatt nem kaphattok élő
gyengített vírust tartalmazó semmilyen oltást. Nem kell aggódnotok, mert a korona
vírus elleni oltások egyike sem tartalmaz
ilyet.
Akkor, ha szülés után kapod meg az oltást,
az is biztonságos mindkettőtöknek. Ellenanyagok kiválasztódnak az tejedben, így
babádnak Te tudod megadni a „megelőző
oltást” a szoptatással.
Napjainkban a COVID-19 harmadik hullámában a várandósok veszélyeztetettnek
számítanak, ezért az immunológus, a szülész és gyermekgyógyász szakorvosok is
javasolják a védőoltás felvételét.
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Az oltásra jelentkezés menete
• Regisztrálj a https://vakcinainfo.gov.hu/ honlapon.
• Vedd fel a kapcsolatot a háziorvosoddal, aki megszervezi
az oltásod a háziorvosi rendelőben, vagy kórházi oltóponton.
• Oltáskor okvetlenül vidd magaddal a várandós könyvedet.

Várandósok oltásának feltételei
• A jelenleg Magyarországon elérhető vakcinák közül a Pfizer és a Moderna vakcináját kaphatják.
• Az első oltást a terhesség 12. hete után, a másodikat a
szülés után javasolt beadni.

A szoptató édesanya oltása
• A COVID-19 betegség szempontjából a szoptatás önmagában nem jelent kockázati tényezőt.
• Akkor, ha pl. krónikus megbetegedésed van, okvetlen jelentkezz a fent leírtak szerint az oltásra.
• Mindenképpen tájékoztasd a háziorvost arról, hogy szoptatsz, hogy ha az oltási rend megengedi, haladéktalanul
megkaphasd az oltást.

Tudnivalók a szülészeten a koronavírus
pozitív várandósoknak és párjuknak
• Tegyetek a kórházi csomagotokba szájkendőket, kézfertőtlenítőt és felületfertőtlenítő kendőt is. Látogatás sajnos
nincs, csomagot meghatározott időben le tudnak adni számotokra.
• Csak mentővel érkezhettek a szülészetre, mert kizárólag
a mentősök tájékozottak arról, hogy hol van hely COVID-os
kismama ellátására.
• Párod csak akkor lehet melletted speciális védőöltözetben a szülőszobán, ha neki negatív a koronavírus tesztje. Sajnos császármetszés esetén
nem lehet bent a műtőben.
• Akkor, ha neked és babádnak az állapota is
megengedi az „aranyóra” zavartalan lehet.
• Igény szerint szoptathatsz is, de közben szájkendőt kell használnod. Ez akkor is szükséges,
ha a babádat ápolod. A szoptatási, babaápolási
időszakon kívül a picid ágya kb. két méterre legyen a tiédtől.
• Minden alkalommal mielőtt a babádhoz, vagy
a melledhez nyúlsz, szabályosan kezet kell mosnod.
• A felületeket, különösen, amivel a baba érintkezik, fertőtleníteni kell.
• Akkor, ha kimész a kórteremből, mindig szájmaszkot kell viselned.

• Kapcsolatot az egészségügyi dolgozókkal,
ha nincsenek bent a kórteremben mobiltelefonon tarthatod. Családtagjaiddal is tudsz telefonon beszélni.

rolásúak minden feltételnek garantáltan megfelelnek, amit a WHO a jó mellszívó követelményei
között felsorol.

A koronavírus nem választódik ki az anyatejbe,
viszont a szoptatással véded a babát. Sokkal
több a szoptatás haszna, mint kicsid esetleges
fertőzésének veszélye, ezért mielőbb és minél
gyakrabban szoptass.

Csetneki Julianna, szülésznő-szakértő

Akkor, ha szülés után, vagy akár jóval később
lesz COVID-19 fertőzésed, akkor is folytasd a
szoptatást, a fent leírt szabályok betartásával.
Abban az esetben, ha valami miatt nem tudsz
szoptatni, használj rendszeresen mellszívót,
mert a lefejt tejedet megetethetik babáddal.
Fontos, hogy a mellszívó minden fejés előtt
sterilizálva legyen. A leghigiénikusabb az, ha
olyan mellszívót választasz, amivel közvetlen
az anyatejes zacskóba tudsz fejni, mert abban tudják tárolni és szállítani is a tejet. Hatékony, kíméletes, a baba szopását utánzó,
nem kemény tölcsérű mellszívót vásároljatok,
ha szükséges. Az orvostechnika eszköz beso-

LANSINOH ANYATEJGYŰJTŐ ÉS
SZILIKON MELLSZÍVÓ
Mentsd meg az anyatej minden cseppjét a Lansinoh anyatejgyűjtő segítségével. Ennek az egyszerű, de nagyszerű eszköznek igen sok egyéb funkciója is van:

MOST CSAK:

- segíti a tejleadó reflex beindítását,
- enyhítheted a tejbelövellés feszülését,
- fokozhatod az anyatej mennyiségét,
- egyszerűen használhatod szilikon mellszívóként is.

5.690 Ft

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.
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LANSINOH SZOPTATÓPÁRNA
Kényelmes, hordozható és segíti a megfelelő szoptatási
testhelyzet kialakítását és megtartását, ezzel a baba hatékony mellre tapadását. Könnyedén az alkarra felhúzhatod,
így a derék körüli szoptatópárnákkal ellentétben, tökéletes
választás császármetszéses szülés esetén is az optimálisan
kialakított tervezésnek köszönhetően. Mérete univerzális,
így bárki használhatja. Többféle szoptatási testhelyzetben
használható. Egyedülálló tulajdonsága, hogy ha a baba
bármilyen testhelyzetben szopik közvetlenül érintkezik a
mamával.

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

MOST CSAK:

6.490 Ft

CAM

ORIGINAL

4 IN 1 ETETŐSZÉK

MADE IN ITALY

MOST CSAK:

59.990 Ft
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PIHENŐSZÉK: Újszülött kortól 9 kg-ig használható. A háttámla 2 pozícióba állítható. Műbőr borítás. Puha kényelmes párnával. Levehető
játékhíd puha zenélő játékkal, csörgővel. 5 pontos biztonsági öv.
ETETŐSZÉK: Újszülött kortól 15 kg-ig használható. Állítható lábainak
köszönhetően 5 magassági szint. A háttámla 3 helyzetbe állítható,
míg a lábtartó 2 pozícióba. Két levehető tálcája van. Ülése 45
fokban elforgatható, megkönnyítve az etetéseket a szülők részére.
ÜLÉSMAGASÍTÓ ETETÉSEKHEZ: 6 hónapos kortól használható kb.
36 hónapos korig, illetve a 15 kg-os súly eléréséig. 4 magasság
(0-18 cm). 2 nagy és levehető tálca. Anatómiai kialakítású ülés puha
párnázattal. Utazó etetőszékként használható kisebb gyermekek
számára, majd ülésmagasítóként, hogy a baba kényelmesen tudjon
a szülőkkel az asztalnál étkezni. Kompakt méretűre csukható.
SZÉK: 15 kg-tól kb. 14 éves korig használható. Kényelmes szék
modern designnal. Tökéletes tanuláshoz és pihenéshez.

ETETŐSZÉK

PIHENŐSZÉK

ÜLÉSMAGASÍTÓ

GYEREKSZÉK

MOMERT DIGITÁLIS MÉRLEG
Könnyű, műanyag babatállal. A babatál levehető, így
használható gyerekmérlegként is vagy akár háztartási mérlegként. Nagy méretű, könnyen olvasható
LCD kijelző. Precíziós mérési rendszer. Automatikus kikapcsolás és nullára állás. Tára funkció. Elem
lemerülésének kijelzése. Osztás: 5 g. Kapacitás: 20
kg. Cikkszám: 6477

MOST CSAK:

15.990 Ft
MOMERT MIKRÓS
CUMISÜVEG STERILIZÁLÓ
- tárolórész a cumisüvegek és kiegészítők számára
- egyszerre 9 cumisüveg is sterilizálható benne
- BPA-mentes anyagból készült
- kétoldalú biztonsági zár
- könnyen tisztítható
- cikkszám: 1724

MOST CSAK:

AVENT ELEKTROMOS NATURAL
MELLSZÍVÓ MOST AVENT VIA
ETETŐ SZETTEL
A Philips Avent elektromos mellszívó kompakt megjelenése révén
megkönnyíti számodra az anyatej lefejését. Több tejet tudsz kinyerni vele, kevesebb idő alatt. Univerzális tölcsérmérete minden
mellformához és mérethez igazodik. A készülék csendes működése diszkrét használatot eredményez.
Az optimális tejáramlást támogató rendszert a mellbimbóhoz
tökéletesen illeszkedő szívótölcsér egészíti ki. Kis mérete miatt
könnyen tudod tárolni és szállítani. Összerakni, szétszedni és tisztítani csupán néhány percedbe kerül. Zárt rendszerének köszönhetően nem jut tej a csövekbe. 8 stimulálási és 16 fejési fokozata
van, így saját egyéni igényeidhez illeszkedve tudod szabályozni a
szíváserősséget.
Különlegessége, hogy bármilyen testhelyzetben fejhetsz vele, amit
a speciális formatervezés tesz lehetővé. Más mellszívókkal ellentétben, nem kell előre hajolnod, hogy a tej az üvegbe folyjon. Akár
ülve, akár fekve is el tudod végezni a fejést, ami jól jön egy hosszú
nap vagy éjszaka után.
Masszázspárnájával kíméletes működtetést biztosít, miközben
puha, ergonomikus kialakítása támogatja a tejáramlást. Memóriaés szüneteltetési funkcióval is rendelkezik. A mellszívóhoz tartozó Philips Avent Natural cumisüveg széles nyakával, valamint az
extra lágy etetőcumival garantálja babád számára a természetes,
anyamell-érzetet.
A szett tartalma: 1 db mellszívókészlet, 1 db mellszívómotor, 1 db
normál méretű masszázspárna, 1 db 120 ml-es Natural cumisüveg,
2 db melltartóbetét, 1 db tejzáró, 1 db mikro-USB adapter

4.990 Ft

BABYONO PUHA SZILIKON
ETETŐKANÁL
6 hónapos kortól. A kisgyermekek kezére méretezve. Puha szilikon, nem sérti fel a babák érzékeny
ínyét. BPA mentes. 1 db-os kiszerelés.
Cikkszám: 1069

MOST CSAK:

790 Ft
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MOST EGYÜTT:

54.990 Ft

A mellbimbó
formák és méretek

99,98 %
-ához
illeszkedik**

Elektromos mellszívó

A mellszívás új
korszaka egyszerű,
gyors és gyengéd.

A legújabb technológiánk kombinálja a szívást és a mellbimbó stimulálást, ugyanúgy
ahogy a babák, a gyorsabb és természetesebb fejés érdekében.
2

2

• 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.

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. **30 mm-ig.

Nr 1 márka
az édesanyák ajánlásával*

MAM

ANTI-COLIC

CUMISÜVEGEK

MAM
MAM
ANTI-COLIC ANTI-COLIC
NATURE
160 ML
160 ML

MAM
ANTI-COLIC
260 ML

Csepegésmentes

SZÉLES NYÍLÁS

MAM
ANTI-COLIC
NATURE
260 ML

MAM
ANTI-COLIC
320 ML

Ideális a
szoptatásról
az üvegre
való könnyű
áttéréshez.
A szelepes
talp megakadályozza,
hogy a baba
levegőt
nyeljen.
Ennek köszönhetően
a csecsemők
80%-ánál
csökken a
hasfájás.
Csepegésmentes
kialakítás, a
védőkupak
mérőpohárként is
használható.
Lágy szilikon
etetőfej széles nyílással.
Könnyen
tisztítható,
önsterilizáló
funkcióval.

KÖNNYŰ

EGYSZERŰEN
TISZTÍTHATÓ

BPA mentes

Anti-Colic

SZILIKON

Önsterilizáló

Az összes
MAM-termék BPA- és
BPS-mentes
anyagokból
készül.

MOST CSAK:
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1.790 Ft

1.790 Ft

1.890 Ft

1.890 Ft

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

1.990 Ft

Hagyományos cumi

MAM Supreme

MAM Supreme: a legújabb, innovatív MAM cumi a gyönyörű
mosolyért és az egészséges fogfejlődésért fejlesztve

Kl i n

Az orvosszakértőkkel szoros együttműködésben fejlesztett új MAM Supreme cumi számos egyedi tulajdonságot
ötvöz. Az extra nagy szellőzőlyukaknak köszönhetően különösen bőrbarát, és látszik a baba gyönyörű mosolya.
A SkinSoft™ szilikon felülettel rendelkező egyedi szívóka különösen vékony és rugalmas, amely lehetővé teszi
a természetes zárt szájtartást cumizás közben is. Ez biztosítja a fogak számára szükséges helyet a normális
növekedéshez, és csökkenti a fogdeformációk kockázatát. A MAM Supreme cuminál használt egyedi szívóka
előnyeit klinikailag tesztelték, és orvosszakértők bizonyították.* A legújabb MAM cumi igazán praktikus sterilizálódobozban és szórakoztató színekben, mintákkal kapható. Ha többet szeretne megtudni az új MAM Supreme
cumikról és más baba termékeinkről, látogasson el a mambaby.com oldalra.
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Ismerje meg a MAM termékek széles kínálatát:

0+

6+ 16+

hó

hó

Supreme

hó

Supreme

**Piackutatás 2010-2018, 1383 babával tesztelve

94%

elfogadja**

Skin™
Soft

Silicone

Sterilizáló
doboz

onyít

ORVOSSZAKÉRTŐKKEL KÖZÖSEN FEJLESZTVE

Csapatmunka a maximális
biztonságért:
A MAM innovációk csak az
orvosszakértők jóváhagyása
után állnak készen a babák
számára.

3 perc

MAM mikrohullámú
sterilizáló és tárolódoboz

ot

t

*Klinikai tanulmány, Németország, 2016, n=86

BPA
BPS
free

Az összes MAM termék BPA és
BPS mentes anyagból készül.

NYÁRI VÉDELEM
és biztonság a kicsiknek

A NYÁRI SZEZON EGY KISBABÁVAL MINDIG KÜLÖNÖS
ODAFIGYELÉST ÉS GONDOSKODÁST IGÉNYEL, ATTÓL
FÜGGETLENÜL, HOGY TERVEZÜNK-E UTAZÁST VAGY SEM.
AZ ERŐS NAPSÜTÉS, A ROVAROK, A VÍZPARTI KALANDOK
MIND-MIND AGGODALOMRA
ADHATNAK OKOT – FŐLEG,
HA ÚJDONSÜLT SZÜLŐK
VAGYUNK. MOST ÖSSZEGYŰJTÖTTÜNK NÉHÁNY OLYAN
TERMÉKTÍPUST, AMI A NYÁRI
IDŐSZAK ELENGEDHETETLEN KELLÉKE.

Az első alapvető dolog, amit egész biztosan be kell szereznünk: a
fényvédő kozmetikum. Szerencsére már gyártanak olyan készítményeket is, amik kimondottan kisbabák számára nyújtanak fokozott
védelmet a napégés ellen. Többféle kiszerelés és textúra kapható:
krém, spray vagy akár kenőfejes formátum is. Legalább 30 faktor,
ami szükséges, de még jobb, ha 50 faktoros a napvédő. Praktikusabb, ha vízálló terméket használunk, így nem kell a pancsolásnál
aggódni, hogy lemossa a víz a krémet. Az érzékeny bababőrre a legjobb választás, ha minél több természetes összetevőt tartalmazó
kozmetikumot vásárolnuk.
A NAPERNYŐ A MÁSIK LEGHASZNOSABB KIEGÉSZÍTŐ A NYÁRRA, AMIT
BABAKOCSIRA, DE AKÁR BIZONYOS BÉBIHORDOZÓKRA IS RÁILLESZTHETÜNK. ENNEK SEGÍTSÉGÉVEL MEGAKADÁLYOZZUK, HOGY GYERMEKÜNK
SZEMÉBE SÜSSÖN A NAP, ÉS A KÁROS UV-SUGÁRZÁSTÓL IS MEGÓVJUK
ŐT. LÉTEZNEK UNIVERZÁLIS DARABOK, AMIK BÁRMILYEN TÍPUSÚ BABAKOCSIRA PASSZOLNAK, DE VANNAK KIZÁRÓLAG EGY FAJTÁRA VALÓK IS.
AZ ÁLLÍTHATÓ DŐLÉSSZÖGNEK KÖSZÖNHETŐEN A NAP MOZGÁSÁNAK
VÁLTOZÁSA SZERINT SZABÁLYOZHATJUK AZ ERNYŐT.

nagyobbaknak pedig az úszógumik. Minden termék csomagolásán feltüntetik az életkori
illetve súlybéli megjelölést, így
könnyedén eldönthetjük, melyik
a gyermekünknek való eszköz.
A nyár egyik legkellemetlenebb
velejárója a mindenféle rovarok
és bogarak jelenléte. A szúnyogok és más rovarok csípése pedig fájdalommal is járhat,
amitől mindenképpen igyekszünk megóvni kisbabánkat. A
szúnyoghálók használata a melegebb hónapokban nélkülözhetetlen és mindennapos dolog.
Akár utazóágyról, babakocsiról
vagy bébihordozóról legyen szó
– sőt még léteznek hintára tehető hálók is –, a lényeg, hogy a
megfelelő méretet találjuk meg,
és alkalmazzuk rendszeresen.
Ha így teszünk, kivédhetőek a
kellemetlenséggel járó rovarcsípések.

Egy pici baba feje búbja nagyon könnyen le tud égni, főleg, ha még
nem rendelkezik a gyermek túlságosan dús hajkoronával. Amikor
sétálni megyünk, vagy akár csak a kertben töltünk egy kis időt, mindig adjunk a babára valamilyen fejfedőt. Sokféle fazon létezik: sapka,
kendő, kalap, de a legfontosabb szempont a választásnál az UV-szűrő megléte legyen, valamint, hogy a ruhadarab minél nagyobb felületen védje a gyermek fejét, fülét, nyakát. Hogyha vízparton töltjük az
időnket egy kisbabával, a megfelelő védelem a vízben tartózkodásnál A nyár tehát sokféle szempontis nagyon fontos.
ból még több gondoskodást és
felkészülést igényel, de ha sikeA gyermek életkorától és testsúlyától függően többféle lehetőségünk rül beszereznünk azt a néhány
is van, amik között válogathatunk. A legkisebbeknek az úgy nevezett jó minőségű és hasznos termébeülős úszógumik ajánlottak, amikben biztonságosan – természe- ket, amire ilyenkor szükségünk
tesen felnőtt felügyelete mellett – tudnak üldögélni, miközben a lá- lehet, nagyban megkönnyíthetbukkal lubickolhatnak a vízben. Később jöhetnek a karúszók, a még jük a magunk és a pici babánk
dolgát.
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