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SEGÍTÜNK FELKÉSZÜLNI
a baba érkezésére

TIPPEK

a megfázás
megelőzésére

KREATÍV

VÁSÁRLÁSI
TANÁCSOK
Karácsonyi
bakancslista
a családnak

Síelés a babával
REKLÁMMAGAZINJA

CAM ORIGINAL
MULTIFUNKCIÓS
ETETŐSZÉK
1. FUNKCIÓ: PIHENŐSZÉK
MADE IN ITALY

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.
2. FUNKCIÓ: ETETŐSZÉK
Újszülött kortól 15 kg-ig használható. Állítható
lábainak köszönhetően 5 magassági szintje van.
A háttámla 3 helyzetbe állítható, míg a lábtartó
2 pozícióba. Két levehető tálcája van. Ülése 45
fokban elforgatható, megkönnyítve az etetéseket
a szülők részére.
3. FUNKCIÓ: 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.
4. FUNKCIÓ: SZÉK
15 kg-tól kb. 14 éves korig használható. Kényelmes szék modern designnal. Tökéletes tanuláshoz és pihenéshez.

Akár 14 éves korig
is használható!

MOST CSAK:

59.990 Ft

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

Bababoltunkban szeretettel...
Nem hihetetlen, hogy máris itt a tél és ezzel
együtt az év vége is? A hidegebb idő beköszöntével egyre jobban vágyunk a bekuckózásra, lecsendesedésre és megnyugvásra.
Sajnos a mai világban pont ez az időszak nem
ennek a vágynak kedvez. Jön az év végi hajtás, az üzleti évzárás és persze a karácsonyi
őrület.

Azért, hogy ne merülj ki teljesen, a legjobb
tanács, amit adhatunk, hogy próbálj meg előre felkészülni. Ne hagyd az utolsó pillanatra
az ajándékok beszerzését és készíts tervet
az ünnepekre. Hol fogjátok tölteni, mi lesz
a menü, milyen programokat szeretnétek
megcsinálni, ki és hogyan lesz szabin. Ne felejtsd el ezt a nagyon fontos Vida Ági idézetet:
„A karácsony nem attól lesz tökéletes, hogy
nincs porcica a szekrények mögött, tízféle sütit sütsz és halomban áll a fa alatt az
ajándék. Nem lesz jobb az ünnep attól, ha
beleszakadsz a házimunkába, hogy aztán az
ünnepek alatt holtfáradt legyél! Sem attól, ha
mártírként sütsz-főzöl-takarítasz-vásárolsz
hetekig. A készülődés lehet az ünnep része.
Lehet együtt készülődni és nem attól lesz tökéletes, hogy minden tökéletes, hanem attól,
hogy együtt vagyunk.”
Ha pedig elfáradnál a készülődésben, csak
ülj le egy bögre kakaó kíséretében, és lapozz
bele magazinunkba, amit a lehető legnagyobb szeretettel készítettünk a részedre.

...várunk Téged és a babádat!
KAPCSOLAT
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Az újságban szereplő árak 2021. november 1. és december 31. között
érvényesek, forintban értendők, és mindennemű adót magukban foglalnak.
A termékek dekoráció nélkül kerülnek árusításra.

Felelős szerkesztő: Randrianantoandro Dorothy
E-mail: marketing@matti.hu
Nyomdai előállítás:
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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.
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BABYONO FÉSŰ-KEFE
TERMÉSZETES SÖRTÉKKEL
Nagyon lágy, rendkívül vékony sörték. A sörték kíméletesek a finom babahajon. Antisztatikus, nem töltődik fel
a dörzsöléstől. Alkalmas a baba fejbőrének masszírozására. A fésű élei
lekerekítettek,
hogy ne sértsék
meg a baba
fejbőrét.
Cikkszám: 569

MOST CSAK:

1.490 Ft
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HIGIÉNIA

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

MOST CSAK:

4.990 Ft

CLEVAMAMA 10 DB-OS
FÜRDŐJÁTÉK TARTÓHÁLÓBAN
- egytől tízig számozott játékok
- különböző színű állatfigurák
- hozzátapad a fürdőkád oldalához
- nem merülnek el, így könnyű megtalálni
a vízben, fejlesztő, vonzó a gyermekeknek
- a tapadókorongos tartóhálóban a
csempére akasztva szárítható, tárolható

MOST CSAK:

2.990 Ft

CAM KIT BAGNO FÜRDETŐÁLLVÁNY
Kompakt méretűre összecsukható fürdetőállvány káddal
és praktikus eszköztartó tálcával. Újszülött kortól 12
hónapos korig ajánlott. Olaszországban készül.

MOST CSAK:

21.990 Ft

BABY BAGNO KÁD:
- hat hónapos korig az
egyik oldalon fektetni,
hat hónapos kor felett
a másik oldalon ültetni
lehet a babát
- csúszásgátló betétekkel
- szivacs-/szappantartó
- kivehető kis zuhanyzó
kancsóval
- leeresztődugóval,
leeresztőcsővel
- stabil kialakítás, erős
anyagok
- maximum 11 kg-ig
terhelhető

BABYONO MANIKŰR
KÉSZLET
Többrészes készlet körömcsipes�szel, körömreszelővel és biztonsági
ollóval. Cikkszám: 068

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

MOST CSAK:

1.190 Ft

Hasznos lista kismamáknak
25 FONTOS TEENDŐ
amit tegyél meg a babavárás ideje alatt
Szereld össze a kiságyat/babaöblöt, helyezd bele a matracot és húzd fel rá a lepedőt.
Ha külön szobában fog aludni a
kicsi, akkor mindenképpen legyen ott egy szék/fotel, hisz az
első időben amúgy sem akarsz
majd elmozdulni mellőle.
Állítsd össze a pelenkázószekrényt/sarkot és készíts oda
mindent, amire szükség lesz.
Helyezz mellé egy zárható kukát vagy pelenkatárolót és egy
szennyestartót a kényelmes
ruhacsere miatt.
Moss ki mindent előre, amivel a baba bőre érintkezni fog:
ruhákat, lepedőket, takarókat,
mosható pelenkákat stb.
Vásárolj be nagyobb mennyiséget pelenkából, törlőkendőből,
kifogóból.
Teszteld le a babaőrzőt, légzésfigyelőt és tedd a végleges
helyükre ezeket az eszközöket.
Pakold be a kicsi kimosott ruháit a szekrénybe.
Tedd a mosható és eldobható
melltartóbetéteket a melltartóid mellé, hogy kényelmesen,
azonnal tudd azokat használni.
Jelölj ki magadnak egy kényelmes helyet, ahol szoptatni
fogsz. Helyezd ide az ehhez
szükséges eszközöket (szopipárna, bimbóvédő, könyvek,
snackek stb.).
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AKTUÁLIS

A baba szobájába tegyél fel sötétítő függönyt, ami nappal is
teljes sötétséget biztosít.
Készítsd össze a kicsi pelenkázótáskáját. És ha már itt
tartunk, ellenőrizd, hogy mindened be van-e pakolva a kórházi táskádba. Ha segítségre
van szükséged, hogy mivel érdemes előre készülni, bátran
fordulj munkatársainkhoz.
Mosd ki előre azokat a kényelmes otthoni ruhákat, amiket a
szülés után otthon szeretnél
viselni.
Vásárold meg a szoptatós
melltartókat, és kimosás után
állítsd be azokat a megfelelő
méretre.
Takarítsd ki a lakást. Ha van rá
lehetőséged, akkor fogadj egy
takarítónőt vagy kérj segítséget
a családtól előre a baba érkezése utáni első hetekre.
Készíts az ágy mellé egy cserelepedőt a szülés utáni első
időszak baleseteire.
Tárazz be szülés utáni betétekből és esetleg jégbetétből, ami
enyhíti majd a fájdalmat.
Vásárolj be előre a szükséges
vitaminokból. Egyeztess az orvosoddal, hogy mire lesz szükség a szülés után.
Készíts be egy szórófejes flakont a WC-be, amit meg tudsz
tölteni vízzel. A szülés után

elég fájdalmas lesz minden
mozdulat, így megkönnyítheti a
dolgodat, ha a wc papír helyett
ezt használod.
Töltsd fel a hűtődet és a fagyasztódat könnyen elkészíthető ételekkel és snackekkel.
Rögzítsd a bébihordozót az autódba, és készíts be mellé egy
takarót is.
Fertőtlenítsd a mellszívó alkatrészeit, a cumisüveget és a cumikat. Cumiból és etetőfejből
mindenképpen több darabot
vásárolj, hogy ha az egyikkel
történne valami, legyen utánpótlás.
Távolíts el minden babára veszélyes tárgyat a szobájából.
Mutasd meg a párodnak, hogy
minek hol van a helye, hogy ha
esetleg egyedül kellene valamit megoldani, akkor meg legyen minden információja.
Hallgass szülésfelkészítő és
relaxáló podcastokat, zenéket,
hogy fel tudj készülni lélekben
a szülésre.
Egyeztess előre minden információt az orvosoddal és győződj meg arról, hogy minden
kérdésedre választ kaptál.
Tölts minél több időt a pároddal, hogy együtt osztozzatok
ennek a különleges időszaknak
a lehető legtöbb pillanatában.

Baby monitor
DECT

A legmegbízhatóbb
kapcsolat gyermekével
A DECT babaőrző a kristálytiszta hangzásának,
valamint az altatást és megnyugtatást szolgáló
többféle funkciójának köszönhetően mindig teljes
kényelmet és nyugalmat biztosít.
• A rugalmasság szabadsága- Akár 330 méteres hatótávolság
• Kiemelkedően hosszú működési idő az éjszakai felügyelethez
• Éjszakai üzemmód tompított fényerejű kijelzővel és hanggal
• DECT technológia, interferenciamentesség és 100%-os
adatvédelem
• Energiatakarékos Smart ECO üzemmód minimális átviteli
teljesítménnyel
• Figyelje a baba szobájának hőmérsékletét, és állítson be riasztást
• Beszéljen gyermekéhez a távolból!
További információ: www.philips.hu/avent és a partnerüzleteinkben.

CEBA PUHA 50X70CM-ES PELENKÁZÓLAP
- PVC bevonatú
- könnyen tisztán tartható
- sík kialakítású
- pelenkázó szekrényekhez ajánlott

MOST CSAK:

3.490 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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OTTHON

WOMAR REFLUX PÁRNA

INDOWOODS LOLA AJTÓRÁCS

Az ék forma
garantálja
a megfelelő
pozíciót a baba
gerincének, és
megóvja őt a
reflux kényelmetlenségétől.
Anti-allergén.
Jól szellőzik.

Fém és fa (73-81,5 cm-es) ajtórács. Egy kézzel is nyitható. Kön�nyű zárhatóság. Elérhető bővítmények: 8,5 cm és 17 cm, melyek
segítségével maximum 132,5 cm-ig bővíthető. Változtatható nyitási irány, mert mindkét irányból nyitásgátlóval van ellátva.

MOST CSAK:

5.790 Ft

MOST CSAK:

11.990 Ft

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

CEBA 50X80CM-ES,
MEREV 2 OLDALÚ
PELENKÁZÓLAP
- PVC bevonatú, könnyen tisztítható
- 2 hosszanti oldalán peremmel
- 70x140-es kiságyon keresztbe
téve használható

MOMERT INFRAVÖRÖS HŐMÉRŐ
Test- és tárgyhőmérsékletet is mér gyors,
precíz és megbízható méréssel. 3 másodperces mérési idő. Láz jelzése hanggal.
Nagy LCD kijelző. Hangjelzés a mérés végén. Automatikus kikapcsolás. Alacsony
energiaszint jelzése. Cikkszám: 1765

MOST CSAK:

11.990 Ft

MOST CSAK:

5.290 Ft
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. november 1-től december 31-ig érvényesek.

MARKO MANCS ŐRJÁRATOS
FALIDEKOR

MEDEL FLEXO DIGITÁLIS
HŐMÉRŐ

- habszivacs
- öntapadós

Gyors, egyszerű és pontos hőmérő.
Rugalmas érzékelővéggel rendelkezik.
10 másodperces mérési ideje van. Az
utolsó mérést tárolja. Hangjelzés a
mérés befejezésekor.

MOST CSAK:

1.490 Ft

Miért érdemes
hozzánk ellátogatnod?

MOST CSAK:

790 Ft

Folyamatosan képezzük az üzletünkben dolgozó
kollégákat azért, hogy számodra a lehető legjobb
kiszolgálást tudják nyújtani. Igyekszünk szakértő
tanácsainkkal és hasznos tippjeinkkel segíteni
abban, hogy a babakelengye összeállítása egyszerűbb legyen.

TEJFOKOZÓ

ÁFONYÁS SMOOTHIE
AMIT NEM CSAK SZOPTATÓS ANYÁKNAK AJÁNLUNK
- 1 bögre zabtej vagy növényi tej
- ¾ bögre fagyasztott áfonya
- 1 banán
- 1 evőkanál mandula- vagy
mogyoróvaj
- ¼ bögre zabpehely
- 1 maroknyi friss spenót
- 1 evőkanál őrölt lenmag
- fahéj ízlés szerint

MIÉRT EZEK
AZ ÖSSZETEVŐK?

Tegyünk minden összetevő
ta
blenderbe, majd jól turmixo
ljuk
össze.Fogyasszuk regge
liként
vagy akár uzsonnára is.

Az áfonya antioxidánsokkal és vitaminokkal van tele, amik elengedhetetlenek az egészséges anyatej termelődéséhez. Az őrölt
lenmag tartalmazza a szükséges esszenciális zsírsavakat. A
zabpehelynek magas a vastartalma, a zöld leveles zöldségek,
mint a spenót pedig tele vannak tápanyagokkal és magas a fitoösztrogén tartalmuk, mely jó hatással van a tejtermelésre. Az
anyatej elsősorban egészséges zsírokból áll, és egészséges zsírokat kell fogyasztani, hogy növelje a tej gazdagságát, erre pedig
tökéletes megoldás a mogyoró- vagy mandulavaj.

BABYONO NATURAL NURSING MELLSZÍVÓ
A Natural Nursing elektromos mellszívó nagyfokú kényelmet és
hatékonyságot biztosít. Háromfázisú program, amely 10 szívóteljesítményt tartalmaz:
- szívást indító, ingerlő masszázs,
- szívást indító, ingerlő masszázs és az anyatej leszívása
- az anyatej leszívása.
A mellszívó minden olyan eleme, melyet a bőrrel vagy anyatejjel való érintkezésre szánnak, különleges, BPA-t nem tartalmazó anyagból készült.
Csendes működési módja biztosítja a diszkréciót, ami lehetővé teszi a
mellszívást bárhol. A mellszívó könnyen használható, össze- és szétszerelhető, diszkrét és kényelmes akár utazás esetén is. Újratölthető akkumulátorral rendelkezik, mely 100 perc töltés után 100 perc működést tesz lehetővé. A mellszívó időzítővel van ellátva, 45 perces folyamatos működés után
automatikusan kikapcsol.
A szett tartalma: mellszívó, szilikon masszázs korong, Natural Nursing cumisüveg 180 ml, Natural Nursing szilikon anatómiai cumi 0m +, töltő
12

ETETÉS

MOST CSAK:

19.990 Ft

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

BABYONO COMFORT
ELDOBHATÓ MELLTARTÓBETÉT
- külső réteg két ragasztócsíkkal
- szivárgásmentes kialakítás
- szigetelő réteg, amely még több nedvszívóképességet és diszkréciót biztosít
- szuperabszorbens réteg gél abszorbenssel
- lélegző belső réteg az érzékeny mellbimbó számára
- 140 db/csomag, egységár: 24,92 Ft/darab
- cikkszám: 296/140

BABYONO ANATOMY KÉZI MELLSZÍVÓ
A BabyOno Anatomy kézi mellszívó biztosítja a magas kényelmet. Hatékony, mert a beállított szívóteljesítmény lehetővé teszi az anyatej gyors és hatékony leszívását. A csendes
működés miatt az anyatejet diszkréten és bárhol le lehet leszívni.
A mellszívó könnyen kezelhető, szét- és összeszerelhető. Az
ergonomikus fogantyú és a speciális kialakítás mind a jobb,
mind a balkezeseknek ideális. A mellszívó minden eleme egy
speciális műanyagból készült, ami nem tartalmaz BPA-t. A
szett tartalma: mellszívó, szilikon masszázspárna, 150ml cumisüveg, 0hó+ szilikon etetőcumi, adapter szélesnyakú cumisüveghez

MOST CSAK:

MOST CSAK:

5.490 Ft

3.490 Ft

BADABULLE FUN ÉTELTÁROLÓ

MOMERT MÉRLEG

3 darab 300 ml-es színes ételtároló. Egymásba téve kön�nyen tárolható. Mikrohullámú sütőben és mosogatógépben használható. Egységár: 996,66 Ft/darab. Cikkszám:
B005104

Könnyű, műanyag babatállal, vidám mintával. A babatál
levehető, így használható gyerekmérlegként vagy akár
háztartási mérlegként.
- precíziós mérési rendszer
- nagy méretű, könnyen olvasható LCD kijelző
- automatikus kikapcsolás
- automatikus nullára állás
- tára funkció
- elem lemerülésének kijelzése
- mértékegységek: Kg/Lb/St
- osztás: 5 g
- kapacitás: 20 kg
- cikkszám: 6426

MOST CSAK:

13.990 Ft

MOST CSAK:

2.990 Ft
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bababoltunkba
ellátogatnod?
Minőségi
árukínálatunkban
segítünk neked eligazodni.
Manapság a hatalmas online
kínálatban nagyon nehéz a szülőknek megtalálni a baba számára megfelelő termékeket.
Termékeink kiválasztása során
mi mindig odafigyelünk a vásárlói visszajelzésekre.

BABYONO TAPADÓ ALJÚ FEDELES
TÁNYÉR KANÁLLAL

MAM MIKRÓS
STERILIZÁLÓ

- ideális utazás vagy sétálás közben
- a fedél megvédi az ételt a kiömléstől
- a tapadókorong megakadályozza,
hogy a tál elmozduljon az asztalon
- biztonságos, élelmiszeripari anyagokból készül
- BPA mentes
- mikrohullámú készülékben használható
- mosogatógépben mosható

A legtöbb mikrohullámú sütővel kompatibilis. Egyszerre 6 darab cumisüveget lehet
beletenni. 24 órán keresztül sterilen tart.
Lecsöpögtető funkcióval rendelkezik. Egy
fogó is tartozik hozzá, amivel a sterilizált
tárgyak kivehetők.
A sterilizálóhoz tartozik egy 160 ml-es Mam
Anti-Colic cumisüveg.

MÉRETEK:
- belső átmérő: 120 mm
- kapacitás: 300ml

MOST CSAK:

8.990 Ft

MOST CSAK:

1.890 Ft
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CUMISÜVEGBŐL IS SZERETETTEL
ELŐFORDULHAT OLYAN HELYZET, HOGY CUMISÜVEGBŐL IS TÁPLÁLOD A BABÁDAT.
HA EZT KELL TENNED, FIGYELJ A KÖVETKEZŐKRE:

1.

Kicsidnek csak
ajánld fel, hogy a szájába vegye az etetőcumit, de soha
ne erőltesd.

2.

Megpróbálhatod az
etetőcumival simogatni a pici arcát és ajkát,
de ne tuszkold be
a szájába.

3.

A cumi a csecsemő
szájába álljon egy kicsit felfelé, a szájpadlását érintse, ne
a nyelvét.

4.

Abban az esetben, ha
a baba ellenáll vagy
sír, tarts szünetet és
később próbáld
meg újra.

Ha először adsz cumisüvegből enni a szoptatott babádnak, akkor azt kis mennyiségekkel
kezdd és csak lassan kb. 15 ml-ként emeld
az adagokat. Segítsd a babát a cumisüveghez való alkalmazkodásban.
Legyél türelmes, nyugodt, pozitív és kitartó,
mert ez egy új készsége a kicsinek. A picik
általában könnyebben elfogadják a cumisüveget, amikor álmosak vagy nem nagyon
éhesek.
Szeretetteljes etetési pozíciót alkalmazz,
vagyis legyél test- és szemkontaktusban
piciddel cumisüveges etetés közben is. Babátokat váltott karra fektetve etessétek,
a táplálás félidejénél tegyétek át a másik
karotokra, ez a módszer jobban hasonlít a
szoptatásra, ezért jó a babának. A karotok
sem fárad úgy el, ezért jó nektek is. Ha otthon etetsz cumisüvegből, akkor gombold ki
ki a blúzod, apa vegye le a pólóját, mert így
cumisüveges etetés közben is bőrkontaktusban tudtok lenni picitekkel. Ennek nagy
jelentősége van a baba fejlődésében. Tartsd
úgy a babát, mintha szoptatnád, szorosan a
testedhez simulva.
FONTOS!!! A cumisüveget ne döntsd meg
nagyon, csak annyira, hogy mindenképpen
teljesen tele legyen folyadékkal a cumi!!
Ilyenkor a baba maga tudja irányítani a tej
16
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áramlását és nincs arra kényszerítve, hogy a túl
sok folyadékot, ami szájába dől gyorsan lenyelje. A tipikus döntött ringató cumisüveges etető
pozícióban a tej gyorsabban folyik a gravitáció
miatt, ezért a babának sokkal gyorsabban kell
innia, mint ahogy azt természetesen kívánná.
A félig ülő vagy ülő pozíció segíti a nyugodtabb
evést. Amikor babád szünetet tart vagy mély levegőt vesz akkor jelzi neked, hogy vedd ki a cumit a szájából, büfiztesd meg. Akkor, ha a baba
már nem szívja a cumit, ne erőltesd az evést. Ne
nyomkodd a cumit a szájpadlásához, mert az túletetéshez vezet.
NE SPÓROLJATOK AZ IDŐVEL
A szoptatott babák szeretnek a cicin maradni,
akkor is, ha már jóllaktak, ezt úgy hívjuk, hogy
komfort szopás. Cumisüveges etetésnél mindenképpen az az előnyös, ha lassú folyású, vagyis egylyukú „S”-es cumival etetitek a babát. Így
egyes étkezések alatt többet tud cumizni, ami jó
mert a szopási igényeit is kielégítheti, valamint

segíti a szopásban résztvevő izmok erősödését
is. Fontos, hogy akkor, ha már az üveg kiürül, ne
hagyd az etetőcumit a baba szájában, mert az
nem alkalmas a megnyugtatására.
A FOGORVOSOK VÉLEMÉNYE
A cumisüvegek etetőcumijából – néhány kivétellel - akkor is folyik valamennyi folyadék, ha a
baba nem fejt ki erőt. Amikor ivás közben a baba
álomba merül, folyadék marad a szájában. Szoptatáskor a tej csak akkor tud a szájába kerülni,
ha izommunkát végez. Ez elkerülhetetlenül
szükséges a csecsemő állkapcsának megfelelő
fejlődéséhez. A tejben lévő tejcukorból (laktózból) a szájban lévő mikroorganizmusok hatására
keletkező tejsav tönkreteszi a tejfogak zománcrétegét és fogszuvasodáshoz vezet. Fontos, akkor ha cumisüvegből is kell táplálnod a picit, akkor lehetőleg olyat válassz, aminek etetőcumija
csak a babád szívására nyílik meg!
Csetneki Julianna szülésznő, szakértő

A KIZÁRÓLAGOS SZOPTATÁS AJÁNLOTT A BABÁK ÉLETÉNEK ELSŐ 6 HÓNAPJÁBAN!
A Lansinoh
cumisüvegek
2020-ban elnyerték a
Mumsnet Best címet
a legjobb cumisüveg
szoptatott babáknak
kategóriában.

LANSINOH CUMISÜVEG 2 MÉRETBEN
Az etetőcumi csak a baba szívására nyílik meg, ezért a fogorvosok kiemelten ajánlják. Egybeöntött, különböző vastagságú
és textúrált, hasonló, mint a mellbimbó és a bimbóudvar.
Extra puha 100% szilikonból készült. Formája az anyamellet
utánozza, rugalmas, nyújtható anyagú, hosszú élettartamú.
Egyedülálló, fokozatosan ívelt kialakítása lehetővé teszi a
természeteshez közeli szopási folyamatot.
Dupla peremmel fekszik fel a üveg nyakára, ezért 100%-ban
cseppmentes. A levegőáramlást biztosító speciális szelepe miatt kevesebb a lenyelt levegő, a hasfájás és ritkább a
bukás.
A cumi csúcsában lévő megerősítések megakadályozzák az
összetapadást.

160 ML-ES:

2.490 Ft

240 ML-ES:

2.690 Ft

A Mumsnet az
Egyesült Királyság legnagyobb
online hálózata
szülők számára.

A Mumsnet
rengeteg
terméket tesztel
a piacon, azzal a
céllal, hogy megtalálja az abszolút
legjobbat.

Cumisüveg lassú és közepes folyáserősségű, természetes hullámvonalú etetőcumival. Az etetőcumi a baba nyelvét hullámszerű mozgásra ösztönzi a száj és állkapocs természetes fejlődéséért. Segít fenntartani a bevált szopási módot. Könnyű váltást biztosít a szoptatásról a cumisüvegre és vissza.

BABYONO COMFORT
SZÜLÉS UTÁNI BETÉT
Lekerekített Comfort szülés utáni betét.
Szuperabszorbens belső réteg, ami semlegesíti a szagokat és elnyeli a nedvességet. Puha
bőrrel érintkező felület. 365 mm hosszú. 15
darabos, egységár: 79,33 Ft/db. Cikkszám:
941

MAM AJÁNDÉKSZETT
Tökéletes ajándékszett újszülött
kortól az édesanyának és a kisbabának egyaránt. Az ajándékcsomag
tartalma:
- 2 Anti-Colic cumisüveg 160 ml
- 1 Anti-Colic cumisüveg 260 ml
- 1 MAM Start cumi
- 1 MAM Clip cumitartó szalag
BPA és BPS mentes termékek.

MOST CSAK:

MOST CSAK:

6.790 Ft

1.190 Ft

BABYONO SZÜLÉS UTÁNI
NAPPALI/ÉJSZAKAI BETÉT

MAM ELEKTROMOS STERILIZÁLÓ ÉS
ÉTELMELEGÍTŐ SZETT

Anatómiai kialakítású, nagyon puha szülés
utáni betét. Lélegző anyagú, prémium szuperabszorbens réteggel. 420 mm hosszú.
15 darabot tartalmaz. Egységár: 92,66 Ft/
darab. Cikkszám: 942

Elektromos és mikrohullámú sterilizáláshoz is használható. Akár 48
óráig sterilen tartja a tárgyakat. Legfeljebb 6 darab MAM cumisüveg
és 5 darab cumi fertőtlenítésére alkalmas. Kíméletes és gyors melegítés: anyatejhez és tápszerhez is tökéletes. A mikrohullámú sterilizáló
650 és 1850 watt közötti teljesítményű mikrohullámú készülékekben
használható. Ajándék a csomagban: 1 db Anti-Colic 160 ml-es cumisüveg, 1 db MAM Start cumi, 1 db fogó.

MOST CSAK:

26.990 Ft
MOST CSAK:

1.390 Ft
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SÍELÉS A BABÁVAL
A BABA SZÜLETÉSE UTÁN AZ UTAZÁSOK VALAHOGY SOKKAL BONYOLULTABBNAK TŰNNEK. PEDIG ELŐTTE IS MINDIG TÖMÖTT BŐRÖNDDEL, FELKÉSZÜLVE INDULTUNK EL A HOSSZABB UTAKRA, ÁM EGY GYERKŐCCEL AZ EGÉSZ MÉG KOMPLIKÁLTABBÁ VÁLIK. MÉG EGY NYARALÁSRA IS
HOSSZÚ LISTÁVAL KELL KÉSZÜLNI, NEMHOGY ÍGY TÉLEN. FŐLEG, HA NEMCSAK KIKAPCSOLÓDNI, HANEM ESETLEG SÍELNI IS SZERETNÉNK MENNI A CSALÁDDAL. NEM LEHETETLEN KÜLDETÉS EZ, CSAK JÓL ÁT KELL GONDOLNI A FOGLALÁS ÉS AZ INDULÁS ELŐTT A TEENDŐKET.

MIKORTÓL ÉRDEMES SÍELNI MENNI A BABÁVAL?
Erre nincs igazából bevett válasz, mert minden család és gyerkőc más, de érdemes néhány szempontot figyelembe vennünk. Első gyerkőccel hármasban nem érdemes addig síelni indulni, amíg elég
idős nem lesz ahhoz, hogy lécet adjunk a lábára, mert addig mindig keresnünk kell olyan elfoglaltságot, ami őt is leköti, amíg az apuka/anyuka élvezi a síelést. Ez sok esetben nem igazán könnyű, főleg,
ha még igényli hosszútávon a szülők társaságát, mert így még a játszóházban sem lehet hosszabb
időre magára hagyni. Amennyiben nagyobb családdal vagy barátokkal indulunk el, akkor ettől nem
kell félni, mert a csapatban biztos, hogy lesz olyan, aki szívesen tölti velünk és a babával az időt, amíg
a többiek kikapcsolódnak.

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK RÁ?
Mindenképpen írjunk listát indulás előtt, hogy
mire lehet szükségünk. Különösen ügyeljünk
arra, hogy a sport- és a babafelszerelés ne maradjon otthon, mert azt nagyon nehéz pótolni, főleg egy világtól távol eső síparadicsomban.
Nem kell a legrosszabbra gondolni, de fontos,
hogy felkészüljünk arra is, ha a babával történik
valami.
Tegyünk be az életkorának megfelelő gyógyszereket, és mindenképpen jegyezzük fel jó előre,
hogy kihez fordulhatunk, ha valami gond van, hol
a legközelebbi kórház vagy orvosi rendelő. Készüljünk játékokkal, amik lekötik a figyelmét és
már az utazás előtt kezdjük el hozzászoktatni az
utazóágyban alváshoz – a délutáni szunyókálás
erre a legjobb alkalom – hogy ne az idegen helyen kelljen ezzel is megismerkednie.
4 éves kor előtt nem javasolt még a kicsiknek
maga a síelés, mert a csontozatuk és izületeik még nincsenek erre a terhelésre felkészülve.
Nagyobb gyerekek esetén érdemes jóval indulás
előtt beíratni egy síiskolába, hogy már az érke20
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zéskor is együtt lehessen élvezni a síelés és a hó
örömét. A síiskolában játékos formában megtanulják a gyerekek, hogyan tudnak biztonságosan
megállni, mit tegyenek, ha nehezebb pályán kell
közlekedniük, és kapnak egy biztonságérzetet a
havas tájon.
Indulás előtt érdeklődjünk a szálloda felszereltségéről, hogy ne kelljen felesleges holmit magunkkal vinnünk. Ilyen utazások alkalmával jó,
ha bababarát szálláshelyet keresünk, mert itt
nagyobb eséllyel tudnak nekünk segíteni, ha valamire szükségünk lenne. Előnyös, ha van wellnessrészleg, mert a babák nagyobb része szereti
a vizes foglalkozásokat, így velük együtt tudjuk
élvezni a síelés után a medence adta lehetőségeket. Sőt, így rossz idő esetén is van garantált
szórakozásunk.
Kisebb gyerkőccel érdemes közelebbi úticélt
választani, főleg, ha autóval utazunk, mert elég
nehéz hosszabb időre lekötni a kicsik figyelmét,
és ettől nyűgössé válhatnak. A legkisebbek esetén pedig szigorúan ügyeljünk arra, hogy 1-2
óránként álljunk meg az autóval, és vegyük ki a
babát a bébihordozóból, hogy a gerince ne kapja
folyamatosan a terhelést.

MOST CSAK:

159.990 Ft

FLUIDO EASY
MULTIFUNKCIÓS BABAKOCSI

A TÁGAS,
RINGATHATÓ MÓZESKOSÁR KÉNYELMESEN
BEKÖTHETŐ AZ AUTÓBA
A KÜLÖN VÁSÁROLHATÓ
CAM BEKÖTŐSZETT
SEGÍTSÉGÉVEL.

A MINŐSÉGI OLASZ
ALUMÍNIUM VÁZON A
SPORTRÉSZ MEGFORDÍTHATÓ
NAGY BEVÁSÁRLÓKOSÁR
KÖNNYÍTI MEG A SZÜLŐK ÉLETÉT

ERGONÓMIKUS, ÁLLÍTHATÓ
MAGASSÁGÚ TOLÓKAR

BLOKKOLHATÓ ELSŐ
BOLYGÓKEREKEK

LAPRA CSUKHATÓ AKÁR A
SPORTRÉSSZEL EGYÜTT IS.

A MULTIFUNKCIÓS BABAKOCSI
RÉSZE MÉG A BÉBIHORDOZÓ, AMI
KÖZVETLENÜL EGYSZERŰEN A VÁZRA
CSATLAKOZTATHATÓ ÉS BIZTONSÁGI
ÜLÉSKÉNT AZ AUTÓBAN IS HASZNÁLHATÓ. A TARTOZÉK SPORTRÉSZ MINDKÉT
IRÁNYBÓL FELTEHETŐ A VÁZRA. AZ
ÜLÉS KARFÁJA LEVEHETŐ ÉS LÁBTARTÓ MAGASSÁGA ÁLLÍTHATÓ. A SZETT
TARTOZÉKA MÉG A PELENKÁZÓTÁSKA
ÉS A MÓZESKOSÁR LÁBTAKARÓJA, AMI
LÁBZSÁKKÉNT IS HASZNÁLHATÓ A
SPORTRÉSZEN.

LÁGY ELSŐ ÉS HÁTSÓ
FELFÜGGESZTÉS.

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

BESAFE IZI COMFORT X3
GYEREKÜLÉS
A BeSafe iZi Comfort X3
egyedülálló bekötési rendszerének egyszerűsége az elérhető legnagyobb biztonság
és kényelem tökéletes elegyét
nyújtja gyermeknek és szülőnek egyaránt.

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.

MOST CSAK:

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

Az ülés 4 pozícióba állítható (alap + 3 döntési pozíció)
egy forgatható kar segítségével, könnyedén és egyszerűen.
Légáteresztő huzat, ami tűzálló anyagból készült.

CAM COMPASS SPORTBABAKOCSI
Nagyon kicsire összecsukható, összecsukva önmagában
megáll és könnyedén húzható a húzókarral, mint egy gurulós bőrönd. Használaton kívül a tartozék védőhuzattal
tudjuk megvédeni a babakocsit.
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, ötpontos öv puha vállpárnával. Szúnyoghálóval. Tágas bevásárlókosár mágneses zárral.
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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.

MADE IN ITALY

MOST CSAK:

59.990 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. november 1-től december 31-ig érvényesek.

NANIA COSMO
ANIMALS GYEREKÜLÉS
CSALÁDI

Karácsonyi
bakancslista
ADVENTI KALENDÁRIUM
FORRÓ CSOKI PILLECUKORRAL

- 0-18 kg-ig használható
- lehetőség van beszerelni
menetiránnyal megegyező
illetve ellentétes irányban is
- ergonomikus kialakítás
- kiváló oldalütközés elleni
védelemmel
- 5 pontos állítható biztonsági
övvel ellátva
- az autó 3 pontos biztonsági
övével beköthető
- huzata levehető és mosógépben
mosható
- 4 fokozatban állítható
- szűkítőbetéttel a legkisebb
gyermek számára is

KARÁCSONYI FILMES MARATON
KORCSOLYÁZÁS A HIDEGBEN
LEVÉLÍRÁS A MIKULÁSNAK
AUTÓZÁS A KARÁCSONYI FÉNYEKBEN
CSÚNYA KARÁCSONYI PULCSI BULI
MÉZESKALÁCS KÉSZÍTÉS
ÜNNEPI ZENEI PLAYLIST ÖSSZEÁLLÍTÁS
KARÁCSONYI VÁSÁROZÁS
ALKOHOLMENTES FORRALT BOROZÁS
GESZTENYESÜTÉS
LAKÁS DEKORÁLÁS KARÁCSONYRA
DIY DÍSZ A KARIFÁRA
ÜNNEPI EXTRA SÜTIRECEPT
ADOMÁNYCSOMAG ÖSSZEÁLLÍTÁS
FÉNYKÉP A MIKULÁSSAL
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MOST CSAK:

23.990 Ft

A HAMILTON AUTO CLICK BABAKOCSI
KÖNNYŰ VÁZZAL RENDELKEZIK.

auto.
click.

KIFEJEZETTEN AJÁNLOTT UTAZÁSOKHOZ, AKÁR REPÜLŐS KALANDOKHOZ IS, HISZ EGY MOZDULATTAL KOMPAKT -KABIN- MÉRETŰRE
CSUKHATÓ.

babakocsi

ÚJSZÜLÖTT KORTÓL HASZNÁLHATÓ.
ÖNMAGÁTÓL ÖSSZEZÁRÓDÓ BABAKOCSI, EGY GOMB MEGNYOMÁSÁVAL.

MOST CSAK:

20 KILÓIG TERHELHETŐ BABAKOCSI.

59.990 Ft

A HÁTTÁMLÁJA 3 POZÍCIÓBA ÁLLÍTHATÓ. TARTOZÉK TÁROLÓTÁSKÁVAL.

KIKKABOO MADRID 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. Tartozékok: váz, mózeskosár,
bébihordozó, sportrész. Kiegészítők: lábzsák, pohártartó és pelenkázótáska
- 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
- nagy, levehető napfénytető a sportrészen

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%

MOST CSAK:

119.990 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. november 1-től december 31-ig érvényesek.

Hordozva az ünnepek is könnyebbek

A TÉL BEÁLLTÁVAL ÉS AZ ÜNNEPEK KÖZELEDTÉVEL IZGALMASABBAK LEHETNEK A BABÁS HÉTKÖZNAPOK IS, AMELYEKET A HORDOZÁS KÖNNYÍTENI
TUD. FONTOS KÉRDÉS SZOKOTT LENNI A TÉLI ÖLTÖZÉS, ÖLTÖZÉK ÉS A HORDOZÁSSAL KAPCSOLATOS MEGOLDÁSOK.

A tapasztalatok szerint az egy kabát alá való
öltözés a legpraktikusabb megoldás. Az elölhordozós időszakban ez egy nagyobb méretű
kabáttal könnyű tud lenni, mert alá elfér a baba
és a szülő is. A háton hordozós időszakban már
speciálisabb megoldás szükséges az egy kabát
alá való öltözéssel: vagy egy kabátunkat átalakíttatjuk egy hordozós betét belevarrásával, vagy
beszerzünk egy hordozós kabátot, ami erre a
célra készült.
A baba felöltöztetésekor figyeljünk arra, hogy
ne öltöztessük túl. Annyi réteget adjunk rá, mint
magunkra, hiszen a hordozó eszköz és még mi
is melegítjük pluszban őt a közös kabáton kívül.
A fejét és a lábacskáját érdemes melegen bebugyolálni. Természetesen a kabáton kívüli hordozás is jó megoldás. Ebben az esetben jó kevésbé
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csúszós felületű overállt adni a gyermekre. A
hidegben sem kell lemondanunk a hordozásról
vagy otthon maradnunk babánkkal hiszen az
édesanya vagy édesapa meleg, óvó ölelésében,
örömmel és könnyen tudunk sétálni, kirándulni
vagy megoldani a nagy bevásárlásokat.
A nagyobb családi összejöveteleken a sok inger
kifáraszthatja a gyermeket, de hordozva a baba
könnyen el tud bújni és el tud aludni, hogy az
idegrendszere pihenhessen és újult erővel, biztonságos ölelésben tudjon részt venni a családi
örömökben.
Hordozással az előkészületek és az ünnepek is
nyugodtabban megoldhatók, hogy aztán a család
együtt élvezhesse a Békés, Áldott, Babakacajos
Ünnepeket!
Kósa Kata, www.nandu-wrap.com

NANIA BELINE ANIMALS GYEREKÜLÉS
- 9-36 kg-ig használható
- ergonomikus kialakítású gyerekülés
- 6 pozícióba állítható fejtámasz
- oldalütközési védelem
- 5 pontos állítható biztonsági övvel
- az autó 3 pontos biztonsági övével
lehet a gyermeket biztonságosan bekötni
- huzata levehető és mosógépben mosható

MOST CSAK:

17.990 Ft

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

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

Apukák,

amikor a babátok még a mama pocakjában van, ő már akkor is figyel titeket, hallja a hangotokat, reagál a pocak érintésére. Kispapaként talán nehéz elképzelni, de amikor megszületik az apró lény, meg fogja ismerni majd a hangotokat,
hiszen hosszú hónapokon át hallotta, csak picit távolabbról, így a kötődés már jóval azelőtt
kialakult köztetek, mint a születés pillanata. Ne féljetek attól, hogy a babák törékenyek, merjétek őket bátran pelenkázni, fürdetni, öltöztetni, sétálni vinni, hiszen nagyon stramm kis
lények ők, és ezzel még bensőségesebb kapcsolatotok lehet egymással.
A nagyobb – 2-3 éves – gyerkőcökkel már felfedezhetitek a világot, nekik még fontosabbak
az együtt töltött pillanatok, hiszen ti vagytok a hőseik, felnéznek rátok, és szivacsként szívják
magukba mindazt, amit tőletek kapnak, hallanak, tanulnak. Ha tehetitek, ne mulasszátok el
a bölcsis, ovis szerepléseket, legyen titkos helyetek, közös terveitek, és váljatok cinkosokká,
hogy mindkettőtöknek egy életre szóljanak az együtt töltött pillanatok.

DISNEY BEFIX GYEREKÜLÉS
- 15-36 kg-ig használható
- huzata levehető és könnyedén mosható
- a kényelem érdekében duplán párnázott
- fej és oldalvédelemmel van ellátva
- az autó 3 pontos biztonsági övével lehet bekötni
- ergonomikus kialakítás
- háttámlája levehető, így
ülésmagasítóként is használható

MOST CSAK:

14.990 Ft
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DISNEY BEONE BÉBIHORDOZÓ
Szűkítőbetéttel van ellátva a legkisebbek számára is. 0-13 kg-ig használható kényelmes
bébihordozó. Huzata könnyedén levehető és
mosható. Ringató funkcióval. Összecsukható
tetővel és fogantyúval rendelkezik.

MOST CSAK:

19.990 Ft
DISNEY DREAM ÜLÉSMAGASÍTÓ
Az autó 3 pontos biztonsági övével lehet
a gyermeket biztonságosan bekötni.
- 15-36 kg-ig használható
- ergonomikus kialakítás
- kényelmes ülésmagasító
- huzata levehető és mosható

MOST CSAK:

6.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. november 1-től december 31-ig érvényesek.
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A BETEGSÉGEK

megelőzésére

Párologtassunk! Pici korban a gyermekek
nyálkahártyája gyakran kiszárad, bedugul
az orruk és ezért nem kapnak megfelelően levegőt. Ezt elkerülhetjük úgy, hogy a
szobában a páratartalom csökkenését észlelve (fűtés, hidegebb levegő miatt) párologtatunk.
Pároljunk! Igyekezzünk a gyermekek ételeit főzés helyett párolni, mert így a bennük
lévő vitaminanyagok nem tűnnek el, hanem
ezzel is értékes tápanyagokhoz juttatjuk a
szervezetüket.

MINDEN ANYUKÁBAN ÉS
APUKÁBAN FELMERÜL
A KÉRDÉS, HOGYAN IS
LEHETNE ELKERÜLNI A
BETEGSÉGEK KIALAKULÁSÁT
AZ ŐSZI-TÉLI IDŐSZAKBAN. MERT SENKINEK NEM
JÓ, HA VALAKI BETEG A
CSALÁDBAN. A GYERMEKEK
ILYENKOR NYŰGÖSEBBEK,
A SZÜLŐKNEK PEDIG NEHEZEBB A NYÁRI SZABADSÁGOK
UTÁN MEGOLDANI AZT, HOGY
KI VIGYÁZZON A BETEG GYERMEKRE.

Használjunk gyógynövényeket!

A homoktövis nagy C-vitamin tartalma miatt
kiváló téli, megelőző „orvosság”. Segíti az
immunrendszerünk erősítését és erős gyulladáscsökkentő hatással bír. A gyermekek
már kiskortól fogyaszthatják tea formában
vagy szirupként, lekvárként a gyümölcsét
feldolgozva. Az echinacea segíti a szervezet
immunrendszerének védekezőképességét.
Ajánlott egy kúrát követően (kb. 8 hét
után) tartani egy rövidebb szünetet, hogy a
testünk ne szokjon hozzá teljesen.

És az alapszabály: A szervezetünk akTeázzunk sokat! A megfázás elkerülésére kor
a legsebezhetőbb a különböző víés az immunrendszer erősítésére fogyasszunk rendszeresen citromos-mézes
teát. A citrommal ugyanaz a helyzet, mint
a mézzel, nem érdemes egyből a forró teába beletenni, mert elveszti a hatóanyagtartalmát, érdemes megvárni, amíg a te kihűl.
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rusokkal és baktériumokkal szemben,
amikor le van gyengülve. Ezt elkerülhetjük, ha egészségesen táplálkozunk (sok
gyümölcsöt, zöldséget fogyasztunk), hetente legalább háromszor 15-30 percet
mozgunk és kellő mennyiséget alszunk.

AC 327 2SP
Légzésfigyelő és kamerás,
kétirányú babaőrző

Az új Angelcare
által kifejlesztett
sensAsure

technológiával
készült
szenzorpadok:
. 40%-kal kisebb érzékelőlap
. teljes kiságy felületén érzékel
. vezeték nélküli működés

2 db
érzékelőlappal

A nyugalom
jár Önnek!

Nem orvosi műszer, nem alkalmas a sids megelőzésére,
használat előtt olvassa el a használati útmutatót.

AC 127 2SP
Légzésfigyelő
és kétirányú babaőrző

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

MOST CSAK:

14.990 Ft
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NATTOU PLÜSS HINTÁZÓ ÁLLATKA
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ HINTÁZÓ. NAGYON PUHA PLÜSS ANYAGBÓL KÉSZÜLT TESTTEL ÉS BIZTONSÁGI ÖVEKKEL ELLÁTOTT KÉNYELMES
ÜLÉSSEL RENDELKEZIK, AMI BIZTOSÍTJA A KICSI SZÁMÁRA A BIZTONSÁGOS SZÓRAKOZÁST. 10 - 36 HÓNAPOS GYERMEKEK SZÁMÁRA
AJÁNLOTT.
Nattou állatkák kiváló minőségű hintázók, melyek nagyon puha plüss anyagból
készült testtel és biztonsági övekkel ellátott üléssel rendelkeznek. A hintázó állatok fejlesztik az egyensúlyérzéket és hosszú időre szórakozást biztosítanak a
kicsiknek.

MOST CSAK:

36.990 Ft

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

MOST CSAK:

19.990 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. november 1-től december 31-ig érvényesek.

KIKKABOO BÉBIKESZTYŰ SZILIKONOS RÁGÓKÁVAL
A puha szilikon segít enyhíteni a fogfájást. Az élénk színek, textúrák és hangok stimulálják az érzékeket. Rugalmas és kényelmes, mindkét kezen viselhető.

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%

Ideális olyan babák számára, akik még nem tudják
megtartani a játékokat. Megvédi a csecsemőket a kezük
rágásától és megakadályozza a karcolódást. 1 darabos
kiszerelés.

MOST CSAK:

1.990 Ft

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

MOST CSAK:

2.690 Ft

TAF TOYS BUSY PALS CSÍPTETHETŐ FELHÚZÓS REZGŐ 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

MOST CSAK:

2.290 Ft
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2021. november 1-től december 31-ig érvényesek.

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:

27.990 Ft

