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ÖTLETEK OTTHONI

MÓKÁZÁSRA

KREATÍV

Vásárlási
tanácsok
KONTRASZTOS
LETÖLTHETŐ
FEJLESZTŐKÉPEK

GONDTALAN UTAZÁS
NYÁRON A BABÁVAL

REKLÁMMAGAZINJA

MOST CSAK:

59.990 Ft
A HAMILTON AUTO CLICK BABAKOCSI KÖNNYŰ VÁZÁNAK
KÖSZÖNHETŐEN KIFEJEZETTEN AJÁNLOTT UTAZÁSOKHOZ,
AKÁR REPÜLŐS KALANDOKHOZ IS, HISZ EGY MOZDULATTAL KOMPAKT -KABIN- MÉRETŰRE CSUKHATÓ. 6 HÓNAPOS
KORTÓL HASZNÁLHATÓ. ÖNMAGÁTÓL ÖSSZEZÁRÓDÓ BABAKOCSI, EGY GOMB MEGNYOMÁSÁVAL. AZ ÖV MÁGNESES
CSATJA A SZÜLŐK SZÁMÁRA KÖNNYEN NYITHATÓ, MÉGIS
TELJESEN GYERMEKBIZTOS. 20 KILÓIG TERHELHETŐ BABAKOCSI. A HÁTTÁMLÁJA 3 POZÍCIÓBA ÁLLÍTHATÓ. TARTOZÉK
TÁROLÓTÁSKÁVAL.

auto.
click.
babakocsi

Bababoltunkban szeretettel...
Végre itt a nyár! El sem tudjuk mondani,
hogy mennyire vártuk idén ezt az évszakot.
Mivel tudjuk, hogy gyerkőccel ez az időszak
nem egyszerű, különösen az elmúlt hónapok után, a magazin oldalain rengeteg
hasznos tanáccsal készülünk a számodra,
hogy ki tudd hozni belőle a legjobbat. Adunk
tippeket arra, hogy mivel lehet lefoglalni
otthon a kicsiket akkor, ha nem annyira jó
az időjárás. De azokra is gondolunk, akik
éppen nyaralni indulnak, mert mind a repülős, mind az autós utazáshoz készülünk
ötletekkel. Ha még csak most született meg
a babád, akkor mindenképpen érdemes letöltened a nyomtatható fekete-fehér képeinket, amikkel segíteni tudod a pici látásának
a fejlődését. Sőt, szuper dinnyés recepteket
is találsz a magazinban.

Ha a babavárással vagy a babázással kapcsolatban egyéb információra van szükséged, akkor boltunkban minden segítséget
megadunk neked ahhoz, hogy ez az 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.

BADABULLE ÉJJELI FÉNY LÁMPA
Falilámpa formájú éjjeli fény.
Alacsony fogyasztású LED lámpa. Automatikusan bekapcsol.
Cikkszám: kék (B015011) és piros
(B015010)

MOST CSAK:

3.990 Ft

CLEVAMAMA MATRACVÉDŐ GUMIS LEPEDŐ
A felső réteg 100% pamut, az alsó réteg víztaszító poliuretán. Egyszerű,
praktikus és diszkrét módja a matrac átázásának, foltok elleni védelmének, egymagában fedőlepedőként használható.
Egyszerű, praktikus és diszkrét módja a foltok és a matrac átázása elleni
védelemnek, egymagában fedőlepedőként használható.

MAXIMÁLIS HIGIÉNIA ÉS VÉDELEM!

90X190 CM:

7.190 Ft

40X90 CM:

3.790 Ft

60X120 CM:

4.490 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:

4.290 Ft
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ELSŐ NAPTÓL

AJÁNLOTT
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70X140 CM:

4.490 Ft

Varázsoljunk
kuckót a
babaszobából

GAMBERRITOS PLÜSS BUBORÉKOS TAKARÓ
Nagyon puha, plüss buborékos Gamberritos
takaró. 80x110 cm-es méretű. 100% poliészter
anyagú. Cikkszám: 9999

MOST CSAK:

3.990 Ft

A baba életének első időszakát többnyire alvással tölti,
ezért fontos kialakítanunk
az ehhez ideális környezetet. Éjszakára sötétítsük
el a szobát, így is jelezve a
babának a napszakok váltakozását. Különösen fontos
ez nyáron, mikor hosszabb
ideig van világos. Nappalra nem szükséges a teljes
sötétítés, de direkt napfény
ellen azonban mindenképpen árnyékoljunk. Nem
szükséges teljes csendet
sem teremteni, amíg a baba
alszik, de azért küszöböljük
ki az éles zajforrásokat, mint
amilyenek a nyikorgó ajtók,
huzattól becsapódó ablakok.
Érdemes a telefont is lehalkítani, ha kicsi a lakás.

KREATÍV

Ötletek az otthoni mókázásra
REMÉLJÜK, HOGY IDÉN NYÁRON VÉGRE AZ IDŐJÁRÁS IS KEGYES LESZ VELÜNK ÉS MEGÉRKEZIK
A JÓ IDŐ. DE, HA ESETLEG MÉGSEM, ÉS LESZNEK OLYAN NAPOK, AMIKOR NEM LEHET A KICSIKKEL A SZABADBAN CSATANGOLNI, STRANDOLNI VAGY KIRÁNDULNI, KÉSZÜLTÜNK PÁR ÖTLETTEL, HOGY A BEZÁRTSÁG ALATT IS MÓKA ÉS KACAGÁS LEGYEN. A GYEREKEK SZÁMÁRA FŐLEG.
UJJFESTÉSRE FEL! Nem kell igazi művésznek
lenni ahhoz, hogy a kicsiket lefoglaljuk pár órára
ezzel a projekttel. Válasszunk bababarát festéket, kenjünk más-más színt az ujjuk hegyére, és
már mehet is alkotás. Képünkön adunk pár tippet arra, hogyan tudjuk még izgalmasabbá tenni
a készült alkotásokat.
ELŐ A FARSANGI JELMEZEKKEL! A gyerekek
imádnak beöltözni, így a
legunalmasabb vagy nyűgösebb napot is fel tudjuk
azzal dobni, ha megengedjük, hogy a kicsi beöltözzön valamilyen jelmezbe. A
helyzet hátulütője, hogy ha
esetleg mégis ki kell moz6

AKTUÁLIS

dulnunk otthonról aznap, a gyerkőc valószínűleg
ebben szeretne majd nyilvános helyen is megjelenni.
BUNKERÉPÍTÉSRE FEL! Mindannyian emlékszünk arra, milyen varázslatos volt felépíteni a
saját kis kuckónkat a gyerekkorunkban. Bár a
mostani generáció tényleg nagyon szereti az
idejét a képernyő előtt eltölteni, egy jó kuckózásban biztosak vagyunk, hogy benne lesznek. Elő
a székekkel, takarókkal, sátrakkal és irány építeni. Ha biztonságos a kertünk, akkor a bunker
akár lehet kinti is, a lényeg, hogy minden aznapi
tevékenységet oda tervezzünk.
OKOSAN A KÉPERNYŐVEL! Tisztában vagyunk
vele, hogy a gyerekek számára a képernyő kifejezetten káros, de vannak olyan alkalmak,

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

amikor nem tudjuk vagy nem
akarjuk őket a közös családi
mozizásból kivonni. Ilyenkor
ügyeljünk arra, hogy a képernyő ne háttértevékenység legyen, hanem tényleges közös
program. Üljünk le közösen
filmezni, csináljunk igazi moziesteket popcornnal és utána
beszéljük át, hogy ki mit gondol az adott meséről.
OLVASÁSRA FEL! Nagyon
fontos, hogy a kicsik megszeressék az olvasást, mert fejleszti a kreativitást, beszédkészséget és fantáziát. Ha
nem megy másként, akkor jutalmazzunk minden közösen
vagy akár egyedül elolvasott
könyvet, hogy szokássá váljon az olvasás folyamata. Ez
lehet valamilyen apró ajándék
vagy a nagyobbaknak egy pici
zsebpénz minden sikeresen
befejezett könyv után.

AVENT ELEKTROMOS NATURAL MELLSZÍVÓ
MOST AVENT VIA ETETŐ SZETTEL
A Philips Avent elektromos mellszívó univerzális tölcsérmérete minden mellformához és mérethez igazodik. A készülék csendes működése diszkrét használatot
eredményez. Kis mérete miatt könnyen tudod tárolni és szállítani. Zárt rendszerének köszönhetően nem jut tej a csövekbe. 8 stimulálási és 16 fejési fokozata van.
Akár ülve, akár fekve is el tudod végezni a fejést. Masszázspárnájával kíméletes
működtetést biztosít, miközben puha, ergonomikus kialakítása támogatja a tejáramlást. Memória- és 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

MOST EGYÜTT:

54.990 Ft

STAR MŰANYAG KÁD
Star műanyag babafürdető kád magas hátfallal, szinte
sík aljjal. Több színben elérhető: fehér, sárga, rózsaszín,
piros, zöld, kék. Mérete: 90x47,5x25 cm.

MOST CSAK:

2.990 Ft

MOMERT OTTHONI ÉS AUTÓS
CUMISÜVEG MELEGÍTŐ
Hatékony technológia, gyors és biztonságos. Otthon vízzel, az autóban víz nélkül is használhatod. A 40°C szinten
az anyatejet, a tápszert vagy más egyebet a természetes
hőfokán tartja hosszú ideig, így nem kell újra melegítened.
A 70°C szinten mindössze 5 perc alatt az etetési hőmérsékletre melegíti az enni- vagy innivalót.
A készülék önszabályozó
rendszere gondoskodik arról, hogy fenntartsa a beállított hőmérsékletet, akár
órákon keresztül is. Kiegészítőként jár hozzá egy
gyümölcsfacsaró és egy
etetőtálka. Cikkszám: 1704

MOST CSAK:

9.990 Ft

CEBA 100X100-AS KAPUCNIS
FÜRDŐLEPEDŐ
Puha és nedvszívó pamut kapucnis
Ceba fürdőlepedő.
Remek minőségű pamutszálakból
készült, így ezek a rostok hatékonyan
képesek felszívni a vizet a baba bőréről és nem okoznak bőrirritációt.
Oeko-Tex Standard 100-as tanúsítvánnyal rendelkezik. 100x100 cm-es
méretű. 100% pamut anyagú.

MOST CSAK:
8
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5.990 Ft

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

PELENKÁZÓSZEKRÉNYHEZ
AJÁNLJUK

CEBA PUHA 50X70-ES PELENKÁZÓLAP

AZTECA

DUCKLINGS

OSITO

SUENO

ZORRO

CSILLAG BEIGE

CSILLAG PINK

FOX ECRU

SZITAKÖTŐ

VIRÁGOK

ZEBRA

CSILLAG SZÜRKE

Puha aljú, könnyen tisztítható műanyag bevonatos kényelmes
pelenkázólap. Kiváló minőségű anyagból készült, nem tartalmaz
semmiféle káros anyagot, biztonságosan használhatják még a
legérzékenyebb bőrű babák is. Sík kialakítású pelenkázó szekrényekhez ajánlott. Mérete: 50x70 cm-es.

ANDY DINO

ÁLOMFOGÓ

LAMA

ANDY LAZY

BOHO KÉK

MOST CSAK:

3.290 Ft

PEACOCK

MOSÓMEDVE

NYÁRI KEDVENCÜNK

A DINNYE
IMÁDJUK A JÓL BEHŰTÖTT GÖRÖGDINNYÉT, EZÉRT ADUNK KÉT ÖTLETET, HOGYAN HOZHATJUK KI A LEGTÖBBET EBBŐL A GYÜMÖLCSBŐL.

Görögdinnye saláta
fetával és mentával
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nagyobb méretű magozott görögdinnye
200 g feta
1/3 bögre olívaolaj
3 evőkanál friss citromlé
2 teáskanál só
1 teáskanál Tabasco szósz (opcionális)
bors ízlés szerint
kalamata olajbogyó (opcionális)
1 szál újhagyma
mentalevelek apróra darabolva

Egy nagy tálban keverjük össze az olajat, citromlevet, Tabasco szószt, sót és borsot. Adjuk hozzá
a görögdinnyét, olajbogyót, hagymát és fetát.
Apróra vágott mentalevéllel frissen tálaljuk.

Frissítő dinnye limonádé
•
•
•

magozott görögdinnye
kisebb lime leve – ízlés szerint
mentalevél

A kimagozott görögdinnyét tegyük egy blenderbe,
majd alaposan turmixoljuk össze. A dinnye men�nyisége függ attól, hogy mennyi fér el egyszerre a
gépben. Ha nagyobb adagot szeretnénk készíteni,
akkor érdemes adagonként leturmixolni. Adjuk hozzá
a lime levét, majd kóstolás után tegyünk hozzá még
dinnyét, ha szükséges. Lehűtve mentalevéllel tálaljuk. Cantaloupe sárgadinnyéből is elkészíthető.

INDOWOODS LOLA AJTÓRÁCS
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.
- fém és fa (73-81,5 cm-es) ajtórács
- egy kézzel is nyitható
- könnyű zárhatóság

MOST CSAK:

11.990 Ft
10
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

CLIPPASAFE KÜLSŐ
FIÓKZÁR
A fiókok
kihúzását akadályozza meg
a kisgyermekek
számára.
A fiók oldalára
helyezve a
gyermek nem
tudja azt
kihúzni. Cikkszám: 71/6

MOST CSAK:

990 Ft

CLIPPASAFE
KONNEKTORZÁR
6 darabos
kiszerelésű
konnektorvédő. Cikkszám: 70/2
Egységár: 165
Ft/darab

MOST CSAK:

990 Ft

CLIPPASAFE BIZTONSÁGI SZETT
22 darabos készlet. Ennek a szettnek a segítségével
bababiztossá teheted a lakást. Tartalma: 6 db konnektordugó, 4 db sarokvédő, 8 db szekrény- és fiókzár, 2
db ajtóbecsapódás-gátló, 1 db hosszú univerzális zár, 1
db csúszózár. Cikkszám: 90/3

MOST CSAK:

5.990 Ft

BABYONO UNIVERZÁLIS
ZÁR BÚTORHOZ
A zár többek között szekrények, fiókok,
vitrinek, WC-k, hűtőszekrények zárvatartására alkalmas. Különféle anyagokhoz
rögzíthető, mint például műanyag, fa,
üveg vagy fém. Ha már nincs szükség a
zárra, könnyen eltávolítható. Az állítható
heveder lehetővé teszi a zár megfelelő beállítását. 2 darabos szett, egységár: 1.245
Ft/darab. Cikkszám: 945

MOST CSAK:

2.490 Ft

Tipp Neked
Az ivástanulást kezdhetjük egy
csőrös itatópohárral, aminek
puha a nyílása, majdhogynem
a cumisüvegével megegyező
kialakítással.

A következő lépés a kemény
csőrös ivópohár, vagy a 360°os pohár, aminek a tetején lévő
fedő a kicsi orrával érintkezve nyitja meg a folyadék útját.

MAM STARTER CUP
IVÓPOHÁR 150 ML-ES
4 hónapos kortól ajánlott. Különlegesen könnyű és jól formázott,
így a baba könnyen tudja tartani.
Csúszásbiztos fogantyúja minden
MAM pohárra illeszkedik. Ivócsőre
kifolyásbiztos és rendkívül puha. A
babák a kifolyási sebességet maguk
szabályozhatják. BPA és BPS mentes.

Aztán vannak szívószálas és sportkupakos poharak is, de
ezek már a nagyobbacskáknak. A lényeg, hogy aminek
szelepe van, abból a cumisüveghez hasonlóan szívnia kell
a folyadékot, és a szelep biztosítja a cseppmentességet is,
azaz, hogy ne boruljon ki a pohár.
A technika a fontos, hogy a babának döntenie kelljen a poharat, mint ahogy a későbbiekben is, azonban a szelep és/
vagy a pohár teteje miatt nem borítja magára a folyadékot.

MAM TRAINER TANULÓPOHÁR 220 ML-ES
4 hónapos kortól ajánlott. A MAM Trainer nem csepeg és könnyen kézben
tartható. Szilikonfelülettel ellátott, csepegésmentes MAM etetőcumija és extra
puha ivócsőre van. Széles nyílás az egyszerű töltésért és tisztításért. BPA és BPS
mentes.

MOST CSAK:

2.190 Ft

MAM TRAINER NIGHT TANULÓPOHÁR 220 ML
Éjszakai használatra tervezett Trainer itatópohár,
sötétben fluoreszkál a
fogantyúja. 220 ml-es.

MOST CSAK:

MOST CSAK:

2.190 Ft

2.190 Ft

MAM LEARN TO DRINK CUP IVÓPOHÁR
190 ML-ES
6 hónapos kortól ajánlott. A puha
ivócsőr különösen megkönnyíti
az átállást a cumisüvegről vagy a
szopásról az ivást tanító pohárra.
Csepegésmentes szeleppel - Szabad folyás szelep nélkül. Könnyen
tartható. BPA és BPS mentes.

MOST CSAK:
12

ETETÉS

1.990 Ft
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MAM FUN TO DRINK CUP
IVÓPOHÁR 270 ML-ES
8 hónapos kortól ajánlott. Kemény
ivócsőr, mely ideális az ivópohárról
a rendes pohárra való könnyű áttéréshez. Szabadalmaztatott szelep,
ami csepegésmentes vagy szabad
folyást eredményez. BPA és BPS
mentes.

MOST CSAK:

1.990 Ft

MAM FUN TO DRINK NIGHT
IVÓPOHÁR 270 ML-ES
8 hónapos kortól ajánlott. Kemény ivócsőr, mely
ideális az ivópohárról a rendes pohárra való
könnyű áttéréshez. Szabadalmaztatott szelep,
ami csepegésmentes vagy szabad folyást eredményez. Éjszakai használatra tervezett Trainer
itatópohár, sötétben fluoreszkál a fogantyúja.
BPA és BPS mentes.

Várunk Téged kban is!
ab baboltun

MAM SPORTS CUP IVÓPOHÁR 330 ML-ES
12 hónapos kortól
ajánlott. A Sports
cup sportzárja
automatikusan
nyílik, nem kell
kézzel kinyitni.
Csepegésmentes szeleppel. A
csúszásgátló felületnek köszönhetően nem csúszik
ki a babák kezéből.
Egyedülálló, íves
forma. BPA és BPS
mentes.

MOST CSAK:

1.990 Ft

BABYONO DIGITÁLIS BABAMÉRLEG
10 grammos beosztású babamérleg, ami 20 kg-os terhelésig alkalmas.
Tárafunkcióval rendelkezik. Megnézhető az utolsó mérés eredménye.
Robosztus kialakítás és nagy LCD kijelző jellemzi. Automatikusan kikapcsol. Cikkszám: 612

MOST CSAK:
14
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2.190 Ft

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

MOST CSAK:

12.990 Ft

CAM PAPPANANNA ETETŐSZÉK
ÚJSZÜLÖTT KORTÓL HASZNÁLHATÓ PIHENŐSZÉKKÉNT

MOST CSAK:

36.990 Ft

A CAM Pappananna újszülött kortól pihenőszékként,
6 hónaptól etetőszékként
használható. Egy kézzel,
könnyen összecsukható. A
háttámla 4 helyzetbe dönthető, míg a lábrész 3 pozícióba állítható. Az etetőszék
8 magasságba állítható. Kényelmes, puha huzata és 5
pontos biztonsági öve van.
Könnyen tisztán tartható.

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

LANSINOH CUMISÜVEG KEZDŐSZETT
Tartalma: 5 az 1-ben - 160 ml cumisüveg, lassú, 240 ml cumisüveg, közepes és plusz 1 db gyors folyású etetőcumi.
Gazdaságos és hasznos összecsomagolás, mert az Édesanya mindig a
baba igényeinek megfelelő cumival tudja a kicsit etetni. Például koraszülött, gyenge vagy beteg baba esetében, a szettben lévő gyors folyású etetőcumit teszi rá a cumisüvegre, azért, hogy a baba erőlködés nélkül jusson
hozzá a táplálékhoz. Ameddig szoptatja a babát addig a lassú folyású etetőcumival használhatja mindkét méretű cumisüveget.

MOST CSAK:

6.490 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:

2.490 Ft

TANITA ALEXANDRA ELŐKE
PVC fóliából készült nagy zsebes
előke. Megóvja a baba ruháját,
nem szivárog át. Könnyen tisztítható, elég egy nedves ruhával
áttörölni. Több mintával.

MOST CSAK:
16
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390 Ft

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

Kalandra fel!

Tippek gyerekes családoknak
VÉGRE MEGINT ELJÖTT AZ, AMIRE MÁR RÉGÓTA VÁRUNK, ITT A NYÁR
ÉS HA ÓVATOSAN IS, DE LEHET MÁR UTAZNI IS A VILÁGBAN.
tehető rendezőtáskát, amiben
tudjuk a játékokat, törlőkendőket tárolni. Jó, ha olyan változatot keresünk, aminek a tetején
van tablet vagy telefontartó,
mert a hosszú utazások alatt
a kicsit igazán le tudja kötni a
kedvenc meséje. Ha úgy kényelmesebb, hangoskönyv formájában is mehet az autóban
a mese.
NYÁRON VALAKINEK mindig
melege van, ezért bekapcsoljuk
a légkondit, de, hogy emiatt a
kicsi ne fázzon, készítsünk be
egy puha, vékony takarót is az
útra.

Gyerekekkel repülni annyira kikapcsoló élmény. Ja, nem igazán. De vannak olyan trükkök,
amik segíthetnek abban, hogy
komfortosabb legyen ez az időszak is.
HA SZERETNÉNK, hogy a kicsi
a repülőn vagy akár kocsiban is
tudjon aludni, akkor szerezzünk
be számára egy nyakpárnát. Ha
már előre a hosszabb kocsiutak
alatt elkezdjünk használni, a
repülés során már tényleg kényelmesen fog vele aludni.
REPÜLŐS UTAZÁSOKRA mindenképpen könnyű, esernyőre
csukható babakocsit vigyünk
magunkkal, mert sokkal egy18

JÁTÉK

NAGYOBB GYEREKEK RÉSZÉRE
készüljünk kreatív játékokkal is,
szerűbben használhatóak.
ha hosszabb utazásra indulunk.
A rajzlapokat pattintsuk rá egy
MINDEN CSALÁDTAG számára csatos irattartóra és színes
külön hátitáskát pakoljunk ös�- ceruzákat válasszunk zsírkréta
sze. Igen, még a kicsik számára vagy filctoll helyett.
is sajátot. Így könnyen össze
tudjuk készíteni mindenki szá- AZ UTAZÁSOK MEGTERHELIK
mára az utazás alatti snackeaz emberek szervezetét, így
ket, játékokat és a szükséges
mindig legyen nálunk C-vitadolgokat és nem keveredik ös�- min, hogy újra vissza tudjuk
sze senkinek a holmija máséval. erősíteni az immunrendszerünket.
NE FELEJTSÜNK EL hordozó
akkumulátorral (powerbankkal) OTTHONTÓL TÁVOL nem kön�készülni arra az esetre, ha az
nyű aludni, így használjunk akár
utazás közben lemerülne a tele- a youtubeon elindítva (vigyázva,
fonunk vagy a kicsi játéka.
hogy ne legyen benne reklám)
fehér zajt vagy altatódalokat,
AUTÓS UTAZÁSOKRA szerezhogy a kicsi könnyebben álomzünk be az ülés háttámlájára
ba szenderüljön.

SPECIÁLIS JELLEMZŐK:

Dynamic Force

DYNAMIC
FORCE
Absorber™
ABSORBER™

Magnetic Belt
MAGNETIC
BELT
Assistants™
ASSISTANTS™

Two-Fit

TWO-FIT
Cushions™
CUSHIONS™

Dynamic Force
Absorber™

Magnetic Belt
Assistants™

Two-Fit
Cushions™

Universal Level

Universal Level
Technology™

360° rotation

360° rotation

UNIVERSAL
LEVEL
Technology™
TECHNOLOGY™

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

360°-OS
ELFORGATHATÓSÁG

megfelelő
gyermekeknek
ségével.

IZI TURN I-SIZE

DYNAMIC FORCE ABSORBER™
A következő szint az oldalütközésvédelemben.
Innovatív konstrukció a szövet alatt.

ÚJ!
Premium
Peak Mesh Car Interior
Black

360O-BAN ELFORGATHATÓ ÜLÉS
MAGASSÁG:
Menetiránynak háttal:
61-105 cm,
Menetirány szerint:
88-105 cm

KOR:

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.

kb. 6 hónap - 4 év

RÖGZÍTÉS:
ISOfix

TWO-FIT CUSHIONS™

BEKÖTÉS:
Menetiránynak háttal
vagy menetirány szerint

Külön kivehető párnák, amelyek
extra kényelmet és stabilitást biztosítanak a kisebb gyermekek számára
a babahordozóról gyermekülésre
váltáskor.

MOST CSAK:

154.990 Ft

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

CAM Compass
sportbabakocsi
Újszülött kortól 36 hónapos korig tökéletes társ.
Nagyon kicsire összecsukható, összecsukva önmagában megáll és könnyedén húzható a húzókarral, mint egy gurulós bőrönd.
Könnyű 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.

CAM Combo
gyerekülés

MOST CSAK:
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59.990 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

CAM Taski Sport
babakocsi
Tágas, emelhető háttámlájú és hintáztató
fülekkel rendelkező mózeskosár, ami kön�nyen rögzíthető a vázon. 4 pozícióba dönthető sportrész levehető kapaszkodóval és
megfordítható tágas ülőrésszel.
Elöl bolygókereke van és hátsó kerekei kön�nyen levehetőek. Lapra csukható strapabíró alumínium váz, ami kompakt méretűre
csukható.
Bébihordozó oldalvédelemmel és fejszűkítő
háttámasszal. A huzatok levehetőek, 30°Con moshatóak.
Tartozékok: naptető, bevásárlókosár, pelenkázótáska
- 9-36 kg-ig használható
- anti-shock oldalvédelem a fej számára
- puha betét és állítható magasságú
fejtámla oldalvédelemmel
- 5-pontos biztonsági öv puha
párnázattal
- állítható háttámla
- huzata levehető és mosható
Az autó 3 pontos biztonsági övével rögzíthető kizárólag menetirány szerint.

MOST CSAK:

26.990 Ft

MOST CSAK:

169.990 Ft

Nyáron is könnyebb
az élet hordozással!
TESTKÖZELSÉGRE, ÉRINTÉSRE MÉG A NAGY
MELEGBEN IS SZÜKSÉGE VAN A BABÁNAK!
ÖSZTÖNÖSEN VÁGYUNK SZÜLŐKÉNT ARRA,
HOGY MEGÉRINTHESSÜK, ÖLELHESSÜK, BABUSGATHASSUK GYERMEKÜNK. FELSZABADULTAN A SZERETETNEK ÁTADNI MAGUNKAT
NÉHA AZONBAN NEM IS OLYAN EGYSZERŰ.
DE MINDEN NEHÉZSÉGET KÉPESEK VAGYUNK
LEGYŐZNI, HOGY AZOK LEHESSÜNK, AKIK VALÓJÁBAN VAGYUNK. SZERETNI ÉS SZERETVE
LENNI, ÍGY ÉLNI ÉS EBBEN PÉLDÁT MUTATNI.

Milyen nyáron az élet egy kisbabával?
Szabad, de olykor kötöttségeket jelent. Mókás, de néha aggodalmas. Könnyű, de egyben nehéz is.
Bármi is érkezik nem szabad megfeledkezni arról, hogy a gyermek minket választott
szüleinek, ami magabiztosságot és bizalmat
jelent önmagunk és az élet történéseiben is.
A legtöbb problémát képesek vagyunk megoldani, ha nyugodtan és bizalommal tekintünk arra.
A gyermek körüli teendők, a babagondozás
és a család valamennyi ügyes-bajos dolga
arra tanít minket szülőket, hogy nyugalommal tekintsünk az adott helyzetre és bizakodva forduljunk a jövő felé.

Hogyan segít a hordozás mindebben?
Gyermekünket hordozva, elemi részesei vagyunk az igazán lényeges dolgoknak. Testünkön érezzük gyermekünk rezdüléseit, láthatjuk, simogathatjuk, beszélhetünk hozzá
22
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egyszerre, szinte erőlködés nélkül. A gyermek ezt
a sok figyelmet és érintést a testi, lelki, szellemi
fejlődésére fordítja.
Figyeli az arcunk rezdüléseit, a hangunk és érzelmeink játékát, a szociális viszonyainkat és éber
állapotban folyamatosan kapcsolatban van velünk
és környezetével.
A hordozás kevesebb aggodalmat és több mókát
jelent. A baba súlyát könnyedén elbírod és ha hordozóeszközbe teszed, akkor még a kezeid is szabaddá válnak.
Szóval, ami kötöttséget jelent, az néha szabaddá
tesz. Amin aggódsz, azon később nevethetsz, ami
egyszer már nehéz volt, az megkönnyebbülést hoz.

Kíváncsi vagy milyen a hordozás
a gyakorlatban?
Próbáld ki és rájössz, hogy mennyit változtathat a
mindennapokon! :)

Lénárt-Kósa Katalin, nandu-wrap.com

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

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.
PANTONE 159
C:
10
M:
70
Y:
95
K:
1

Megkötős
hordozókendő

A szeretet

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

SEVEN POLSKA
ROLÓS ÁRNYÉKOLÓ
36x45 cm-es méretű. Ha az alsó
pontot lecsatlakoztatjuk, automatikusan feltekeredik. Lágy szintetikus vászonból készült, ami nem
zavarja a kilátást. A roló vagy 3
tapadókoronggal, vagy felül két,
az ablak felső szélére akasztható
kampóval és lent felragasztható tépőzárral rögzíthető.

SEVEN POLSKA
ÜLÉSVÉDŐ

SEVEN POLSKA
BABY ON BOARD
TÁBLA
Tapadókorongos Baby on board
tábla kedves mintával. Az autó
hátsó szélvédőjére belülről, tapadókorong segítségével rögzíthető!

Megóvja az első ülések háttámláját a szen�nyeződésektől. Alkalmas minden, fejtámlával rendelkező ülésre. Egyszerűen felhelyezhető. Enyhén mosószeres meleg víz
segítségével lehet tisztítani.

MOST CSAK:

MOST CSAK:

2.490 Ft

1.990 Ft

MOST CSAK:

NANIA 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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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

890 Ft

Kényelmes utazás a babának

BADABULLE
ROZSDAMENTES
EVŐESZKÖZ
KÉSZLET

- kerekített végekkel
- villát és kanalat tartalmaz
- kifejezetten a kis kezekre tervezve
- cikkszám: fiú B005414
- cikkszám: lány B005415

FILLIKID LÉGÁTERESZTŐ UNIVERZÁLIS ÜLÉSBETÉT
Univerzális légáteresztős ülésbetét, ami minden
babakocsiban és autósülés-hordozóban használható. Mérete: 34 x 82 cm. A gyerekülést az ár
nem tartalmazza. Cikkszám: 1512-07

MOST CSAK:

4.990 Ft

BADABULLE 3X300 ML-ES ÉTELTÁROLÓ
Az ételtartó edények tárolhatók hűtőszekrényben,
fagyasztóban vagy a hermetikus zárórendszerének
köszönhetően a baba utazása során magunkkal vihetjük. Minden edény kapacitása 300 ml. Mikrohullámú
sütőben is használható. Az edényt sterilizálni lehet, és
mosogatógépben mosható. Nem tartalmaz BPA-t. Egységár: 730 Ft/db. Cikkszám: B004000

MOST CSAK:

1.590 Ft

MOST CSAK:

2.190 Ft

Kontrasztos képek fejlesztik

A BABA LÁTÁSÁT

Az újszülöttek nem látnak tisztán születés után, az általuk látott világ
úgy képzelhető el, mint amikor a fényképezőgép nem találja a fókuszt
és így készítünk egy képet. Egy héttel később már a szemük el tud kezdeni fókuszálni az arcukhoz közel lévő tárgyakra és emberekre, főleg a
szülei arcára.
Ebben segíthetnek neki a kontrasztos képek. Ezért készítettünk számodra olyan fekete-fehér ajándék nyomtathatókat, amiket a baba szeme elé téve segíthet neki a látása fejlődésében. Hogyan használd?
ÚJSZÜLÖTTEK SZÁMÁRA NYOMTASD KI A MEGFELELŐ MÉRETBEN
ÉS TEDD A BABAKOCSI KUPOLÁJÁNAK BELSEJÉBE VAGY AKÁR A KISÁGY BELSŐ OLDALÁRA.

A nyomtatható
fekete-fehér stimuláló
képeket elérheted a
QR kódot beolvasva.

2-4 hónaposok számára: Nyomtasd ki az összes képet, fűzd össze és
ezt akaszd fel a baba kiságyának szélére. Ebben a korban már tudják
követni a mozgást, így érdeklődéssel fogják figyelni a figurákat.

DISNEY BEONE BÉBIHORDOZÓ

MOST CSAK:

19.990 Ft

MOST CSAK:

Egészen újszülött kortól használható 13 kg-ig. Rendkívül
biztonságos, mivel rendelkezik 3 pontos övvel, véd a másodlagos visszacsapódás, felborulás ellen. Lekerekített alja
lehetővé teszi, hogy az autóból kivéve hintáztatni lehessen
a babát. Puha, párnázott belső rész, hárompontos biztonsági öv és központi övfeszítő jellemzi. A huzat levehető és
mosható.
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NANIA COSMO ANIMALS
GYEREKÜLÉS

22.990 Ft
0-18 kg-ig használható cuki mintájú ülés. Ergonomikus
illetve minőségi anyagokból készült. Kiváló oldalütközés
elleni védelemmel és 5 pontos állítható biztonsági övvel
van ellátva. Az autó 3 pontos biztonsági övével biztonságban tudhatod gyermekedet. Huzata levehető és mosógépben mosható. Szűkítőbetéttel ellátva a legkisebb gyermek
számára is.

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

DISNEY BEFIX GYEREKÜLÉS

NANIA BELINE GYEREKÜLÉS

MOST CSAK:

14.990 Ft
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 kön�nyen 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.

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:

17.990 Ft

TAF TOYS KERT
JÁTÉKSPIRÁL
Plüss játék, ami babakocsira,
hordozóra is feltehető.
Eper formájú cumitartó dobozzal és
csörgő, zörgő, harangozó játékokkal.
Cikkszám: 12105

CSÖRÖG

MOST CSAK:

4.990 Ft

MOST CSAK:

18.490 Ftszuper játékot és babaterméket találsz
Rengeteg
a baba számára és számodra is üzletünkben!
ELÉRHETŐSÉGEINKET MEGTALÁLOD A MAGAZIN HÁTOLDALÁN!

TAF TOYS BUSY PALS CSÍPTETHETŐ JÁTÉK
Különböző tapintású anyagok, színes, élénk vidám színek
és a meglepetések. Könnyen feltehető a babakocsira,
bébihordozóra, babaágyra. Ha meghúzzuk a zsinórját,
rezegve húzódik vissza, a szárnya pedig zizegő anyaggal
van bélelve, ami hosszú időre leköti a babát. Újszülött
kortól ajánljuk. Cikkszám: 10555

SZÍNES

MOST CSAK:

2.490 Ft

28

JÁTÉK
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TAF TOYS KOALA JÁTSZÓSZŐNYEG
JÁTÉKHÍDDAL ZENÉVEL
ÚJSZÜLÖTT KORTÓL

ZENE

FÉNY

A játszószőnyeg összehúzható szélei kényelmes fészket teremtenek a baba számára. Ez később a hasonfekvés során is megfelelő támasztékot biztosít és erősíti a váll- és nyakizmokat. Aranyos játékokkal, amiket fel
lehet függeszteni a játékhídra. A különféle anyagú csörgő játékok fejlesztik a gyermek érzékeit és motorikus
képességeit. Eltávolítható zenedoboz világítással – külön is használható. Két vidám, egy megnyugtató dallammal és vízcsobogással. A dallamok vagy a hang
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

MOST CSAK:

18.490 Ft

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 fényjátékkal, ami
használható a babahordozón és a kiságyban is.
3 különböző dallamot játszik fényjátékkal 10 percig.
Hangok nélkül 20 percig színes,
váltakozó fényjáték. Elemek:
2 x AAA (nem tartozék)
FÉNY
Cikkszám: 12435

MOST CSAK:

18.490 Ft

ZENE
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

NATTOU PLÜSS SPIRÁL
Puha plüss anyagból készült játék
spirál, melyet könnyen rögzíthetünk kiságyra, babakocsira, hordozóra. Méretei: 18 × 29 x 9 cm.

MOST CSAK:

6.990 Ft

NATTOU PLÜSS FELHÚZÓS ZENÉLŐ
A zenélő puha plüss figura kellemes dallammal nyugtatja meg a gyermeket.

MOST CSAK:

5.990 Ft

NATTOU PLÜSS MAROKCSÖRGŐ
Plüss csörgő kedves
figurával, melyet könnyen
marokra foghat a baba.
Méretei: 26 x 14 x 6 cm

MOST CSAK:
30

JÁTÉK

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

3.690 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 játékkal felszerelt játékhíddal, ami
egyszerűen leszerelhető. A hinta üléshuzata
levehető és mosógépben mosható.

MOST CSAK:

16.990 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

HOGYAN SZERETTESSÜK MEG

A BABÁVAL A FÜRDETÉST?
A fürdetés nem mindig móka és kacagás a babák számára. Bár vannak olyan csecsemők, akik azonnal imádják a vizes közeget, vannak, akikkel meg kell ezt a tevékenységet is szerettetni. Most ehhez adunk néhány tippet, hogy az esti pancsolás
igazi közös élmény legyen a babák és a szülők számára.

1

A fürdetés igazi érzékszervi élmény a kicsi számára, így
bátran kiegészíthetjük énekléssel, mondókázással vagy
akár kedvenc mese/zene hallgatással, így lefoglalva a
kicsit, hogy ne a vizes élményre koncentráljon.
Elő a buborékfújóval! A színes elpukkanó buborékok
minden baba figyelmét lekötik, sőt ha
megnő, akkor ő maga
is fújhatja a buborékokat.

Ha nem tudja megszokni a baba az
élményt, akkor ideje becsobbanni
mellé. A bőrkontaktus kifejezetten
nyugtatóan hat nem csak a babára,
de a szülőre is, így a közös fürdőzés
mindenki számára jó program lesz,
sőt így könnyebben is meg lehet
mosni a kicsit.

Ha esetleg ezek az ötletek nem válnak be, akkor
fogadjuk el, hogy a kicsi
nem igazán pancsoláspárti, és ne erőltessük.
De azt mindig tartsuk
szem előtt, hogy a baba
mindig
biztonságban
legyen a fürdetés alatt,
ha kényelmetlen, hogy
a kezünkben tartjuk,
akkor válasszunk babatartót. És soha ne hagyjuk a kádban felügyelet
nélkül.

BABYONO 10 DB
PELENKÁZÓ
ALÁTÉT
- 60x90 cm
- extra nedvszívó cellulóz töltet
- a külső réteg nem engedi a
szivárgást
- 10 darabos
- egységár: 199 Ft/db
- cikkszám: 509

MOST CSAK:

1.990 Ft

BABYONO PUHA
FÜRDETŐSZIVACS
Hihetetlenül puha, kifejezetten
az újszülöttek érzékeny bőréhez
tervezve. A BabyOno szivacs
egyaránt használható kisbabák és
kisgyermekek fürdetéséhez. Egyedülálló kialakítása segít hidratálni
a bőrt. Cikkszám: 063

MOST CSAK:

490 Ft

GAMBERRITOS
ELEFÁNTOS KIFOGÓ
- elefántos mintával ellátott
- 120x120 cm-es
- kényelmes kifogó
- 100% pamut anyagú

BABYONO
ELDOBHATÓ
BUGYI
M, L, XL méretben
kapható kényelmes
többször használható
hálós nadrág. Szülés
után higiénikus,
könnyű és puha. 2 db
csomagonként. Egységár: 395 Ft/darab.
Cikkszám: 503

MOST CSAK:

990 Ft

MOST CSAK:

2.990 Ft

BABYONO FÉSŰ-KEFE
THERMOBABY STEP
TERMÉSZETES SÖRTÉKKEL
FELLÉPŐ
- természetes, szuper lágy sörték
- antisztatikus - nem veszi fel
a statikusságot
- kényelmesen megfogható markolat
- a fésű lekerekített fogakkal védi a
gyermek finom fejbőrét
- cikkszám: 568

MOST CSAK:

1.390 Ft

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

MOST CSAK:

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

2.390 Ft

BABYONO NATURAL
NURSING ÉRINTÉS
NÉLKÜLI INFRA
LÁZMÉRŐ

GAMBERRITOS PLÜSS BUBORÉKOS
ANYAGÚ SZUNDIKENDŐ
Ezt a nagyon puha anyagú plüss szundikendőt a baba imádni fogja!
Újszülött kortól javasolt. A változatos játék hozzájárul a kicsinek a
fejlődéséhez. Anyaga: 100% poliészter

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:

MOST CSAK:

2.690 Ft

13.990 Ft
NATTOU SZILIKON CUMITARTÓ PÁNT
BPA mentes szilikon cumitartó, így a
baba cumija mindig elérhető helyen van.
Könnyen rögzíthető a ruházathoz a kapocs
segítségével.

MOST CSAK:
34

VÁSÁR
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2.990 Ft

Játszócumi
Ultra air

Érzékeny
bőrre

Biztosítja a baba
bőrének légzését
A Philips Avent Ultra air extra
nagy nyílásokkal rendelkezik,
hogy a bőr száraz maradjon.
A könnyű cumipajzsot
a maximális levegőáramlásra
tervezték.

BPA
-mentes

• Selymesen puha cumi a baba
megnyugtatására
• Támogatja az egészséges
fogfejlődést
• Sterilizálás és tárolás egyetlen
praktikus tokban
• 98%-os cumielfogadás*

További információ: www.philips.hu/avent és a partnerüzleteinkben.
*2016-os és 2017-es, egyesült államokbeli fogyasztói felmérések 98%-os cumielfogadást mutattak a Philips Avent 0-6 hónapos és 6-18 hónapos babák számára kínált Ultra air és Ultra soft texturált cumik esetében.

