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Sensiderm

SEGÍTSÉG AZ EKCÉMA TÜNETEIRE
Helyreállítja a bőr
védőrétegét

Már csecsemőkortól
használható*

30 perc alatt segít
enyhíteni a viszketést**

15% engedmény a Bepanthen
Sensiderm termékekre
A promóció 2020. szeptember 1-től október 31-ig tart bababoltunkban.
Üzletünk elérhetőségét megtalálod a magazin hátoldalán.

Bepanthen Sensiderm 50 g

3499 Ft

Bepanthen Sensiderm 20 g

1799 Ft

A Bepanthen Sensiderm krém orvostechnikai eszköz, egyben gyógyászati segédeszköz
Bayer Hungária Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
L.HU.MKT.CC.23.07.2020.2335
* Hosszabb ideig, vagy nagyobb felületen történő használat esetén
ajánlott kikérni a gyermekorvos véleményét
**Visszatérő tünetek esetén, az egyes felkenésektől számítva

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓT VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

Gyakran érzelmi szempontok alapján választjuk meg a kedvenc boltjainkat. Néha nem számít az ár, a bolt elhelyezkedése vagy a kínálat
minősége, egyszerűen csak szeretünk odajárni. Bababoltok esetében ez a kijelentés hatványozottan igaz!

HELLO

Egy bababoltba minden nő először teljesen
tanácstalanul megy, túl nagy a kínálat, azt
se tudja, hogy mihez nyúljon, pedig már nagyon időszerű lenne a vásárlás, mert a szülés
időpontja egyre közelebb kerül! Ebben a kritikus pillanatban, amikor úgy érezzük, hogy
beterítenek minket a babaholmik, akkor kell
mellénk valaki, aki támaszunk lesz, aki megválaszolja az elsőre nevetséges kérdéseinket
és kézen fogva segít a nekünk legmegfelelőbb
termékeket kiválasztani.
Egy bababolt esetében ugyanis mit sem ér a
nagy kínálat és a hozzáértő eladók, ha nem bízunk az adott boltban. Ebben az áldott állapotban, amikor a testünk, a környezetünk és mi
magunk is folyamatosan változunk, olyan helyeket érdemes választanunk, ahol jól érezzük
magunkat és bízunk az ott lévő emberekben.
Elfogadjuk a tanácsaikat, az ötleteiket és tudjuk, hogy bármikor visszamehetünk hozzájuk
egy újonnan felmerülő kérdéssel.

IMPRESSZUM

Bababoltunkban pontosan tudjuk, hogy men�nyire nehéz eligazodni a rengeteg termék között, így minden segítséget igyekszünk megadni ahhoz, hogy a baba számára a legjobbat
tudd biztosítani. A termékeink kiválasztása
során odafigyelünk a vásárlóink visszajelzéseire és a nemzetközi fejlesztésekre, hogy a
legjobb minőséget tudjuk számodra nyújtani.
Maximálisan igyekszünk minden felmerülő
gond esetén megtalálni a számodra legmegfelelőbb megoldást!

ELÉRHETŐSÉGÜNKET
MEGTALÁLOD A MAGAZIN
HÁTOLDALÁN!

Kiadó: Matti Kft. és Partnerei
2040 Budaörs, Gyár utca 2. 06/23 887-410
Ügyvezető: Viszokai János
Felelős szerkesztő:
Randrianantoandro Dorothy
E-mail: marketing@matti.hu
Nyomdai előállítás:
Pauker Holding Nyomdaipari Kft.
1047 Budapest, Baross utca 11-15.

Reklámtervezés:
Hubicska Zsolt
Fotók:
ADOBE Stock, Shutterstock,
Matti Kft., Babaker Kft.,
Bigstockphoto

Az újságban szereplő árak 2020. szeptember 1. és október 31. között
érvényesek, forintban értendők, és mindennemű adót magukban foglalnak.
A termékek dekoráció nélkül kerülnek árusításra.
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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FILLIKID TENCEL SZÖVET LEPEDŐ
A tencel szál jelentősen több nedvességet szív magába, mint a hagyományos.
Olyan finom, mint a selyem, hűvös és
kényelmes, mint a vászon, és meleg,
mint a gyapjú. Mérete alapján illeszkedik a 60x120-as és 70x140-es matracra.

MOST CSAK:

2.990 Ft
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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

HATÉKONY
VÉDELEM

MOST CSAK:

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

3.990 Ft

ANGELCARE AC-527 LÉGZÉSFIGYELŐ ÉS KAMERÁS BÉBIŐR
MOST ANGELCARE PELENKATÁROLÓ KUKÁVAL
- vezeték nélküli egy érzékelőlap
- megnövelt érzékenység: légzőmozgás figyelés a matrac
teljes felületén új sensasure technológiával
- érzékelőlap érzékenységének szabályozása
- 15 másodperc légzőmozgás kimaradás után előriasztás;
- 20 másodperc után akusztikus és vizuális riasztás
- hangra bekapcsoló vagy folyamatos hangátvitel
- kétirányú kommunikáció
- hangtovábbítás: kristálytiszta áthallás-mentes hangátvitel
- szülői egység akkumulátor töltöttség-szintjének kijelzése
- hőmérséklet-kijelzés
- babaszoba-hőmérséklet kijelzés mindkét egységen
- hatótávolság akár 250 m, hatótávolságon kívüli riasztás
- szüneteltető, némító és kereső funkció
- hordozható, tölthető, érintőképernyős szülői egység
- széles látószögű kamera
- dátum, idő kijelzése
- asztali, vagy falra szerelhető konzol
- adattárolás a légzésfigyelés
és babaszoba hőmérsékleti
adatokról (max. 2 hónap)

MOST EGYÜTT:

87.990 Ft
AJÁNDÉK

PELENKATÁROLÓVAL

+

Tegyük bababiztossá a lakást

FÜRDŐSZOBA
Tegyünk csúszásgátló szőnyeget a kádba.
Zárjuk le a WC-ülőkét.
Zárjuk el a tisztítószeres szekrényt.

GYEREKSZOBA
Ügyeljünk rá, hogy ne legyen a földön szőnyeg,
amin elcsúszhat a kicsi.
Az éles sarkokra tegyünk védőborítást.
Vezetékek és kábelek ne legyenek a földön.
Rögzítsük a falhoz a bútorokat.
Tegyünk szekrény- és fiókzárat minden
szobában lévő bútorra.
A kiságy ne legyen az ablak közelében.
Csak babának megfelelő ágyneműt
használjunk.

Használjunk a sütőajtóra és a tűzhely
gombjaira védőzárat.
A késeket és az éles evőeszközöket tegyük
magasabban lévő helyre.
Minden konyhai fiókot lássunk el zárral.
A konyha ajtaján legyen ajtózár, ha megoldható.
Vegyünk egy kis poroltó készüléket.
Védőzárral lássuk el a hűtő ajtaját is.

KONYHA
Helyezzünk babazárat a szekrényekre.

NAPPALI
Gondoskodjunk arról, hogy a kicsi ne tudja
elérni a függönyt vagy a redőny rolóját.
Az éles sarkokra tegyünk védőborítást.
A növényeket tegyük olyan magasságba, ahol
a gyermek nem tudja elérni.
Vezetékek és kábelek ne legyenek a földön.
Tegyünk fel ajtózárat a lépcsőhöz (ha van).
Rögzítsük a falhoz a bútorokat.
Szekrény- és fiókzárral lássuk el a bútorokat.

CLIPPASAFE ABLAKZÁR

CLIPPASAFE KÜLSŐ FIÓKZÁR

- megakadályozza az ablak
becsukódását/kinyitását
- egyszerűen felszerelhető
- a legtöbb ablakra illeszkedik
- cikkszám: 83

MOST CSAK:

A fiókok kihúzását akadályozza
meg a kisgyermekek számára.
A fiók oldalára helyezve, a gyermek nem tudja a fiókot kihúzni.
Cikkszám: 71/6

MOST CSAK:

1.790 Ft

890 Ft

BABYONO SZEKRÉNYZÁR

BABYONO UNIVERZÁLIS ZÁR

- könnyen felszerelhető
- megakadályozza a
szekrények kinyitását
- 2 db-os, egységár: 495 Ft/db
- cikkszám: 955

Fogantyú nélküli szekrényekhez ideális, de tehető hűtőre,
WC-re is. Kétoldalas ragasztóval rögzíthető, amely a
termék tartozéka. 2 darabos kiszerelés, egységár: 495 Ft/
db. Cikkszám: 953/01 és 953/02

MOST CSAK:

MOST CSAK:

990 Ft
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990 Ft

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

EGY BABA SZÁMÁRA A LAKÁS RENGETEG IZGALMAS KIHÍVÁST, ÉS EZZEL EGYÜTT ÓRIÁSI VESZÉLYT IS JELENTHET. FELNŐTTKÉNT NEHÉZ ELKÉPZELNÜNK, HOGY MI MINDEN OKOZHAT
BALESETET A KICSI SZÁMÁRA. ÍME NÉHÁNY TIPP, AMIRE MINDENKÉPPEN FIGYELJÜNK ODA.

CLIPPASAFE SÜTŐ- ÉS
TŰZHELYGOMB ZÁR

CLIPPASAFE
ÖNTAPADÓS WC ZÁR

Megakadályozza, hogy a gyermek a sütő
vagy a tűzhely gombját elfordíthassa.
4 darabos kiszerelés. Cikkszám: 88.
Egységár: 547,5 Ft/db

Megakadályozza, hogy a kicsi fel
tudja nyitni a WC tetejét. Öntapadós. Cikkszám: 80/1

MOST CSAK:

2.190 Ft

MOST CSAK:

790 Ft

BABYONO KONNEKTORDUGÓ

BABYONO SAROKBORÍTÓ

Tartalma 6 db konnektordugó, 1 db
kulcs a dugók kiszedéséhez. Megakadályozza, hogy a kicsi véletlenül
belenyúljon a konnektorba. Egységár: 165 Ft/db. Cikkszám: 950

- tompítja az asztalok, bútorok
éles sarkait
- a mellékelt ragasztócsíkokkal
könnyen felragasztható
- 4 db-os, egységár: 172,5 Ft/db
- cikkszám: 959

MOST CSAK:

990 Ft

MOST CSAK:

690 Ft

CEBA 2 OLDALÚ 80X50-ES
PELENKÁZÓLAP

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

A Ceba puha pelenkázólap PVC bevonatú, könnyen
tisztán tartható, pelenkázó szekrényekhez ajánlott.

MEREV:

4.990 Ft
INDOWOODS YANIS AJTÓRÁCS
Egy kézzel is nyitható, könnyen zárható. Változtatható nyitási iránya van. Mindkét irányból nyitásgátlóval rendelkezik. 73 - 81,5 cm széles, és maximum 132,5 cm-ig bővíthető
a külön kapható bővítményekkel. Elérhető bővítmények:
8,5 cm, 17 cm.

MOST CSAK:

11.490 Ft
8
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PUHA:

4.290 Ft

NATTOU 36 CM-ES PAMUT JÁTÉK
NYUSZI FIGURÁVAL
- kedves nyúl figura
- puha, kötött
anyagból
- újszülött kortól
- 36 cm magas

MOST CSAK:

4.690 Ft

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

AC 027
Légzésfigyelő
vezeték
nélküli egy
érzékelőlappal

AC 527

Az új Angelcare
által kifejlesztett
sensAsure technológiával
készült szenzorpad:
. 40%-kal kisebb érzékelőlap
. teljes kiságy felületén érzékel
. vezeték nélkül működés

AC 127

Légzésfigyelő
és kamerás,
kétirányú
babaőrző

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

Légzésfigyelő
és kétirányú
babaőrző

BABYONO 20 DARABOS
ANYATEJTÁROLÓ TASAK
- BPA-mentes
- feliratozható
és fagyasztható
- 150 ml-es és 350 ml-es
űrtartalom
- 20 darabos kiszerelés
- cikkszám: 150 ml-es
1039, 350 ml-es 1099

150 ML-ES:

1.990 Ft

Egységár: 99,5 Ft/db

350 ML-ES:

2.490 Ft
Egységár: 124,5 Ft/db

MOMERT ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ
A finom vákuumszívás olyanná teszi a mellszívást, mintha kézzel
végeznénk, természetesebb érzést nyújtva. Szilikon szívókorong,
amely imitálja a baba száját.
- speciális szilikon szívókorong
- masszázs funkció
- ergonomikus dizájn
- kis méret a könnyű szállításhoz
- visszafolyásgátló
- LED kijelző a szívás módjának
és szintjének kijelzésére (14 szint)
- memória funkció
- a készülék 30 perc
használat után
automatikusan
kikapcsol
- cikkszám: 1726

MOST CSAK:

17.990 Ft
LANSINOH ÉJSZAKAI ÉS NAPPALI
MELLTARTÓBETÉT 24 DARABOS
Új „kék magja” szuper nedvszívó, súlyának 20-szorosát képes felszívni és megtartani. Ultra vékony, természetes vonalú, diszkrét.
Intenzív tejürülés esetén is megtartja formáját. Szuper puha,
átlélegző. Biztosítja, hogy melled és ruhád szárazon maradjon
éjszaka is. Egyenként csomagolt,
eldobható. Biztonságos gyűrődésmentes rögzítés két ragasztócsíkkal. Egységár: 57,9 Ft/darab.

MOST CSAK:

1.390 Ft
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

UVC LED technológián alapuló, negyedik
generációs, ózont és higanyt nem tartalmazó,
környezetbarát sterilizálási eljárás
59S T5BAT sterilizáló
beépített akkumulátor
bármilyen anyagot, tárgyat
(fémet, fehérneműt is)
szagmentesítés
(lebontja a szagmolekulákat)
steril tárolás; állandó,
baktériummentes hőmérséklet
automatikus hőmérséklet
és időszabályozás
intelligens szárítás
nincs szükség vízre,
mikrohullámra
3 perces gyors sterilizálás:
elpusztítja a baktériumok,
vírusok, gombák 99,9 %-át
360 fokos lefedettség
10.000 óra működési idő

P55Y

X5

S6

S8

HOGYAN ETESSÜK HELYESEN A BABÁT?

EGÉSZSÉGET

szolgáló

CSECSEMŐTÁPLÁLÁS
FELTŰNT NEKTEK IS, HOGY MILYEN SOK CSECSEMŐ ÉTELALLERGIÁS ÉS VASHIÁNYOS? ENNEK EGYIK OKA LEHET, HOGY HAZÁNKBAN 6 HÓNAPOS KORTÓL,
DE MÉG KÉSŐBB SE BIZTOS, HOGY AJÁNLOTTÁK A SZAKEMBEREK A SZOPTATÁS
MELLETT A TÁPLÁLÁS MEGKEZDÉSÉT. ÚJ CSECSEMŐTÁPLÁLÁSI IRÁNYELV
KÉSZÜLT A LEGKIVÁLÓBB GYERMEK GASZTROENTEROLÓGUSOK, VÉDŐNŐK ÉS A
SZAKMAI KOLLÉGIUMAIK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL. KÉRLEK TÁJÉKOZÓDJ ÉS
ALKALMAZD AZ ÚJ ELVEKET!
AZ ÚJ SZEMLÉLET SZERINT NEM A BABÁD
„DOLGA”, HOGY AKAR-E A SZOPÁSON KÍVÜL
MÁST IS ENNI 5-6 HÓNAPOS KORÁBAN. TE
IRÁNYÍTSD ŐT ELSAJÁTÍTOTT ISMERETEID ÉS
A GYERMEKGYÓGYÁSZ, VALAMINT VÉDŐNŐ
SEGÍTSÉGÉVEL. HA NEM ELÉG BABÁDNAK AZ
ANYATEJ AKKOR MÁR AZ 5. HÓNAPOS KORA
ELEJÉN KEZDD EL ETETNI, DE NE TÁPSZERT
ADJ NEKI. AKKOR IS EL KELL KEZDENI BABÁD
TÁPLÁLÁSÁT A 6. HÓNAPBAN, HA JÓL SZOPIK
ÉS FEJLŐDIK!
A szoptatások gyakorisága azonban a következő
hónapokban se csökkenjen még hónapokon át,
mert annak fontossága és pótolhatatlansága továbbra is egyértelmű!
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Mit adj és milyen állagút?
Folyékony pépes ételeket először naponta 1-2 alkalommal adj 1-2 kávéskanállal. A mennyiségeket
naponta fokozatosan emeld és hónapról hónapra
több alkalommal etesd meg a picit. Így babádnak
1 éves kora körül már 3 főétkezése és 2 kisebb étkezése lesz.
Gyümölcs- és zöldségpürét adj először kis húspürével 5-6 hónapos babádnak. 6-7 hónaposan
jöhetnek a gabona- és tejpüré, 7 hónapos korától
a gabona gyümölcs püré is belép az etetések sorába. Az első etetésektől kezdve komplettálnod kell
hús-, hal-, májpürével az ételét a picinek, de tehetsz bele kis mennyiségű túrót vagy reszelt sajtot
is. Általában havonta egy-egy szopást válthatsz ki
ezekkel az ételekkel.

a savanyút is ismerje meg a baba. 8 hónapos korától, már a bűvös „k” betűsök
is adhatók, mint kelkáposzta, karalábé,
karfiol.
AKKOR, HA NINCS FRISS GYÜMÖLCS
ÉS ZÖLDSÉG MEGFELELŐEN TÁROLT
MÉLYHŰTÖTTET IS ADHATSZ.
Hús és hal már a hozzátáplálás megkezdésekor szükséges azért, hogy a baba
vasban dús ételt is kapjon. Ezek adása
későbbi életkorban is fontos a testi növekedéshez. Bizonyított, hogy a húst és
halat fogyasztó gyerekeknek jobb az érzékelése, észlelése, figyelme, emlékezete és a gondolkodása is. Először baromfi,
majd marha és bárányhús legyen, amit a
sertéshús adása követ.
Gabonafélék közül a vassal dúsított gabonafélék, továbbá a kevésbé jól felszívódó, de vasat tartalmazó ételek adása is
fontos, mint a főtt tofu, a hüvelyesek és a
tojássárgája.

Eleinte akár 7-10 napig is adhatod ugyanazt az ételt, hogy
megszokja a baba az ízét és az állagát. Ügyelj arra, hogy
újabb ételeket egyenként vezess be! Adj időt babátoknak,
hogy teljesen elfogadja az új ételt. A két étel bevezetése
között legalább 3 napnak el kell telnie.
Gyümölcsök közül elsőként alma, őszibarack, sárgadin�nye, majd magozott meggy és cseresznye, hámozott szilva
és körte. Ezek után már déli gyümölcsöket és avokádót is
adhatsz. A narancs és egyéb citrusfélék, a mangó és az
ananász is növeli a vas felszívódását! Ezt követik először kis
mennyiségben az apró magvas, nehezen tisztítható, esetleg
allergizáló gyümölcsök, mint az eper, málna stb.
Zöldségek közül esőként választható a sárgarépa, cékla,
burgonya, sütőtök, szelőtök, gesztenye, majd a mángold,
kelbimbó és a spárga is jöhet az étrendbe. Az a fontos, hogy
minden ízt, ne csak az édest, hanem a kicsit kesernyést és

Az ételek állaga a folyékony pépestől indul, majd kis puha darabokat tartalmazó
és utána a szilárd ételek adása jöjjön
fokozatosan. A rágásra szoktatást akkor
kezdheted, amikor a babád már biztonságosan ül, elnyúl az ételért, megfogja, a
szájához viszi és rágcsálja. Először apró,
borsónyi puha darabokat adjál a kb. 8
hónapos babádnak. Kemény rágcsálnivalót mint pl. nyers répa, magos gyümölcsök, mint a szőlő etetőhálóval már
akár kicsid 6 hónapos korában adhatsz
neki, ha kész rá. Használatával az 5-6
hónapos babák élvezhetik az egészséges, természetes ízeket, a szilárd ételek
előnyeit a fulladás veszélye nélkül.
Adjatok a baba kezébe kanalat, hogy azzal is próbálkozhasson. Ennek akkor jött
el az ideje amikor kezével már belenyúl a
tányérjába, de akár a tiedbe is. Ne vegyétek el tőle az ételt, de a kanalat se, akkor
se, ha mindenhová jut az ételből.
Innivaló adására akkor lesz szüksége
igény szerint szoptatott babátoknak, ha

ezért nincs velük túletetés. A fogorvosok is ilyet
javasolnak, mert amikor az alvó gyerek szájába
tovább csepeg a tápszer a szájában lévő mikroorganizmusok hatására keletkező tejsav tönkreteszi
a tejfogak zománcrétegét, ami fogszuvasodáshoz
vezet.

már 3 alkalommal kap szilárd táplálékot. Betöltött
5 hónapos babánál te döntheted el, hogy etetés
előtt vagy után szoptatod a kicsit.
Gluténtartalmú ételek betöltött 4 hónapos kortól
a potenciálisan allergizáló ételek pedig 5 hónapos
kortól adhatók. Mindig délelőtt és lehetőleg egészségügyi szakember felügyelete mellett és nagyon
pici mennyiségben add legalább babád 1 éves koráig.

Ne adjatok csecsemőtöknek sót és cukrot, natív
mézet, gyógy-, fekete- és zöldteát. Natív hígítatlan tehéntejet, kecsketejet és sűrített tejet
se. Egészben nem kaphat a kicsi csonthéjas és
magos gyümölcsöket, kemény zöldségdarabokat
a fulladás veszélye miatt.

Ne adj szopó babádnak tápszert, ha már legalább
4 hónapos, hanem kezd el az etetését. Akkor, ha
babád kizárólag vagy részben tápszeres, akkor
táplálása hasonló módon történjen, mint a kizárólag anyatejjel tápláltaknak.

Az új csecsemőtáplálási irányelv követése lehetővé
teszi, hogy már akár fél éves baba mellett is az étkezések közös családi eseménnyé váljanak.

Mesterséges táplálás az a tápszeres táplálást jelenti. A tápszert hazánkban döntően cumisüvegből
adják a babáknak. Cumisüveg vásárlásakor figyelj
arra, hogy az etetőcumija puha, összepréselhető,
jól megnyújtható legyen és hogy „dolgozni” kelljen
vele a babának, ne dőljön a szájába a folyadék. A
legjobb etetőcumik csak a baba szívására ürülnek,

Csetneki Julianna
szülésznő, szakértő
Felhasznált irodalom: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
szakmai irányelve az egészséges csecsemő (0-12) hónapos táplálásáról (Egészségügyi Közlöny LXIX. évfolyam 18. szám 2019.
november 6.)

LANSINOH ÜVEG CUMISÜVEG

LANSINOH CUMISÜVEG

Speciális boroszilikát üvegből készült, hőálló és ellenáll a
hősokknak. Könnyen tisztítható és sterilzálható. 100%-ban
környezetbarát és újrahasznosítható. Az etetőcumi a baba
nyelvét hullámszerű mozgásra ösztönzi a száj és állkapocs
természetes fejlődéséért. Könnyű váltást biztosít a szoptatásról a cumisüvegre és vissza.

Etetőcumija egybeöntött, különböző vastagságú, rendkívül
puha és egyedülállóan nyúlékony, szilikon anyagú. Ez lehetővé teszi, hogy 2-3-szorosra megnyúljon, akár a mellbimbó.
Nyílása csak a baba szívására nyílik meg, ezzel megelőzve a
túletetést és a fogszuvasodást. AVS szelepe/levegőző rendszere csökkenti a levegő nyelését és ezzel a baba hasfájását.

NEM ZAVARJA A BEVÁLT SZOPTATÁSI MÓDOT, AZ EGÉSZSÉGES
SZÁJ ÉS AZ ÁLLKAPOCS FEJLŐDÉST!
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240 ML-ES:

2.390 Ft

CAM PAPPANANNA ETETŐSZÉK
Egy baba érkezése során rengeteg kiadásra lehet számítani, így különösen fontosak azok a termékek, amik
többfunkciósak, és egy kiadással akár több igényt is ki tudunk velünk elégíteni. A CAM Pappananna megvásárlásával nem csak egy etetőszéket, hanem egy újszülött kortól használható pihenőszéket is kapsz, ami 4
pozícióba dönthető, így biztosítva maximális kényelmet a baba számára.
- újszülött kortól pihenőszékként,
6 hónapos kortól
etetőszékként használható
- egy kézzel, könnyen összecsukható
- a háttámla 4 helyzetbe dönthető
- a lábrész 3 pozícióba állítható
- 8 magasságba állítható
- kényelmes, puha huzat
- 5 pontos biztonsági öv
- könnyen tisztán tartható

MOST CSAK:

32.990 Ft

MAM KÉZI MELLSZÍVÓ CUMISÜVEGGEL
A puha tölcsérbetét gondoskodik a biztonságos tartásról, emellett
kellemes érzést nyújt a bőrnek a maximális kényelemért. Összeszerelése, szétszedése és tisztítása gyorsan és könnyen kivitelezhető.
A mellszívó 5 részből áll:
- átlátszó csatlakozó: önmagában vagy
puha szilikonpárnával is használható
- puha tölcsér: garantálja a maximális kényelmet
- tölcsérfedél: higiénikus tárolást
és hordozást tesz lehetővé
- ergonomikus kézi szívófogantyú, így könnyen kézre áll
- Mam Anti-Colic cumisüveg tartozik hozzá

MOST CSAK:

12.990 Ft

A MAM KÉZI MELLSZÍVÓ TÖKÉLETES VÁLASZTÁS, HA GYORSAN, KÖNNYEDÉN ÉS DISZKRÉTEN SZERETNÉD LEFEJNI AZ ANYATEJET. ERGONOMIKUS FORMÁJÁNAK KÖSZÖNHETŐEN HASZNÁLATA EGYSZERŰ,
ÉS CSENDES MŰKÖDTETÉSÉBŐL ADÓDÓAN IDEÁLIS OTTHONRA, MUNKAHELYRE, DE AKÁR UTAZÁSHOZ IS.

MAM BIMBÓVÉDŐ

MAM MELLTARTÓBETÉT

A pillangó-alaknak, a leheletvékony
anyagnak és a bőrhöz hasonló felületnek köszönhetően a baba könnyen tud
szopni a bimbóvédő segítségével. A külső oldalon lévő kis mélyedések elegendő
levegőt engednek a baba puha bőréhez.

Ultra vékony - láthatatlan - csak 2 mm.
Nem tapad a ruhához. A folyadékot a
belső réteg gyorsan és biztonságosan
szívja fel. A külső oldal száraz és puha
marad.

2 db mellbimbóvédő, sterilizálható tároló dobozban. Két méretben kapható,
1-es és 2-es. Egységár: 995 Ft/darab.

Puha és légáteresztő a kellemes komfortérzet érdekében megelőzi a bőr irritációját és a mellbimbó gyulladását. A nagyobb
ragasztófelület és az anatómiai forma miatt biztonságosabb rögzítés. 30 db betét a
dobozban. Egységár: 49,6 Ft/db.

MOST CSAK:

1.490 Ft

MAM TEJTÁROLÓ POHÁR
5 darabos kiszerelés. Az anyatej és egyéb bébiétel hűtőben történő higiénikus tárolására alkalmas. A fedél szorosan zár, ezért utazáskor is használható. Könnyedén rácsavarható a MAM mellszívóra, így az anyatej közvetlenül
a pohárba fejhető le. A fejés dátuma
feltüntethető a tárolóedény oldalán
található 2 részre osztott területre.
Egységár: 498 Ft/darab

MOST CSAK:
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AVENT 4 AZ 1-BEN EGÉSZSÉGES BÉBIÉTELKÉSZÍTŐ MOST
FRISS ÉTELEK TÁROLÁSÁRA SZOLGÁLÓ EDÉNNYEL
Az egyedülálló technológiának köszönhetően a gőz alulról felfelé kering, ezáltal minden egyes összetevő egyenletesen, forralás nélkül át
tud főni. A tápanyagokat, az állagot és a főzés során keletkezett folyadékot megőrzi a turmixoláshoz a készülék. Miután megpároltad a
szükséges összetevőket, nem kell mást tenned, csak felemelni a kelyhet, megfordítani és a helyére rögzíteni, így az összetevőket a kívánt
állagúra turmixolhatja. Akár azonnal, frissen is tálalhatod az elkészült
ételt vagy el is teheted a mellékelt edényben. Ezt később felmelegítheted a könnyedén kezelhető, felmelegítési vagy lehűtési funkciókkal.

MOST EGYÜTT:

56.990 Ft

ZOPA DOLCE ETETŐSZÉK FA LÁBBAL
Az etetőszék 15 kg-ig terhelhető. Az etetőtálca három különböző
beállítást tesz lehetővé. A felső tálca mosogatógépben is elmosható.
Kényelmes üléssel rendelkezik, ami egy nedves törlőruhával egyszerűen tisztántartható. A szék leengedhető, és a gyerekszobában vagy
a nappaliban praktikus és kényelmes karosszékként is használható.

BABYONO DIGITÁLIS
BABAMÉRLEG
10 grammos beosztású babamérleg, ami 20
kg-os terhelésig alkalmas. Tárafunkció, ami
megmutatja és elmenti az utolsó mérés
eredményét. Robosztus kialakítás és nagy
LCD kijelző jellemzi. Automatikusan kikapcsol. Cikkszám: 612

MOST CSAK:

MOST CSAK:

34.990 Ft
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Gyors üvegmelegítő

Gyors
és egyszerű
melegítés

Újdonság

Készítsen tökéletesen felmelegített ételt percek alatt egy olyan cumisüvegmelegítővel,
amely gondoskodik Ön helyett a megfelelő hőmérsékletről. Az intelligens hőfokszabályozás
megakadályozza a tej és a bébiétel túlmelegedését, és a melegítési programot a leggyorsabb
melegítéshez állítja be.
• Akár 3 perc alatt felmelegíti a tejet**
• Gondoskodik a hőfokszabályozásról
• Könnyedén kiolvasztja a fagyasztott ételeket
• Könnyű tisztítás
• Automatikusan az ideális hőmérsékletre melegít

Nr 1 márka
az édesanyák ajánlásával*

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

BABYONO PUHA ÁLLÍTHATÓ ELŐKE
A zseb felfogja a lepotyogó ételeket. Akár mosogatógépben is
tisztítható. Állítható nyakpánt. 6
hónapos kortól. Cikkszám: 834

MOST CSAK:

990 Ft

MAM 2IN1 ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ
A Mam 2 az 1-ben elektromos mellszívó tökéletes választás, ha gyorsan,
könnyedén és diszkréten szeretnéd lefejni az anyatejet. Két egyszerű mozdulattal kézi mellszívóvá alakítható. Tölthető akkumulátora biztosítja számodra, hogy bárhol, bármikor használhasd. 2 darab Mam Anti-Colic cumisüveg tartozik hozzá: 130 ml-es és 160 ml-es kiszerelésben.

AVENT PÁROLÓ ÉS TURMIX
MOST 5 VIA POHÁRRAL
A 2 az 1-ben egészséges bébiétel-készítő beállításai intuitívak, egyszerűen feltölthető vízzel, és
csak néhány alkatrészből áll, így könnyű tisztítani és tárolni. Az egyedülálló technológiának
köszönhetően a gőz alulról felfelé kering, ezáltal
minden egyes összetevő egyenletesen, forralás
nélkül át tud főni. A tápanyagokat, az állagot és
a főzés során keletkezett folyadékot megőrzi a
turmixoláshoz a készülék. Miután megpároltad
a szükséges összetevőket, nem kell mást tenned, csak felemelni a kelyhet, megfordítani és
a helyére rögzíteni. Így az összetevőket a kívánt
állagúra turmixolhatod. Cikkszám: SCF870

MOST EGYÜTT:

49.990 Ft

- hatékony és kényelmes fejés
- ergonomikus forma, csendes fejés
- puha tölcsér a maximális
kényelemért
- könnyű kezelés és tisztítás

MOST CSAK:

39.990 Ft

Szuper receptek

A REGGELI ROSSZULLÉTEKRE

A babavárás alatti rosszullétek
oka nagyon sokszor a szervezet
dehidratáltsága. De nagyon nehéz
megfelelő mennyiségű folyadékot
elfogyasztani úgy, hogy ha az ember
torkán alig megy le egy-egy korty
víz is. Ilyen esetre legjobb megoldás, ha otthon készítünk házi fagyit,
mert a hideg segít az émelygés
elmulasztásában. Bármilyen gyümölcsből és arányban készíthetjük,
de a legjobb, ha van benne gyömbér
vagy citrusféle, mert azok hatásosak a rosszullét ellen.
20
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Áfonyás kókusztejes fagyi
120 g fagyasztott áfonya
180 g eper felvágva
35 g friss gyömbér 4 részre vágva
240 ml kókusztej
2 banán

Citrus fagyi

2 dl friss vagy 100%-os narancslé
3 evőkanál friss citromlé
20 g friss gyömbér 4 részre vágva

Mindkét recept esetén
az összetevőket alaposan turmixoljunk
össze, majd öntsük
pálcikás fagyi- vagy
a jégkockakészítőbe,
és legalább 4 órán
keresztül fagyasszuk.
Fogyasztás előtt vegyük ki a fagyasztóból,
hogy kicsit felolvadjon,
hogy ki tudjuk szedni
vagy engedjünk köré
meleg vizet.
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ASTI DISNEY TEXTIL PELENKA

ASTI DISNEY FÜRDŐLEPEDŐ

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

Puha, magasfokú nedvszívó anyagának köszönhetően tökéletes a fürdetéshez. 100% pamut. Több
színben és méretben.

MOST CSAK:

760 Ft

ASTI DISNEY TEXTIL KIFOGÓ
100% pamut 140x140-es méretű textil
kifogó, ami sokoldalúan felhasználható
jó nedvszívó képessége miatt. Több
mintával.

MOST CSAK:

75X75 CM:

2.990 Ft
100X100 CM:

2.290 Ft

4.290 Ft

Várunk Téged üzletünkben,

CÍMÜNKET MEGTALÁLOD A MAGAZIN HÁTOLDALÁN!
DREWEX KUBA II KISÁGY
60 x 120 cm babaágy 2 db kivehető ráccsal és 3
pozícióba állítható fekvőfelülettel. 100% fenyőfából készült, a matrac nem tartozék.

MOST CSAK:

20.990 Ft

MARKO FALIDEKOR
12 db-os öntapadós habszivacs
falidekor készlet Micimackó
mintával.

MOST CSAK:
22
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MOMERT DIGITÁLIS MÉRLEG
Könnyű műanyag babatállal. A babatál levehető, így
használható gyerekmérlegként is 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
- cikkszám: 6477

MOST CSAK:

13.990 Ft

THERMOBABY KIDDYLOO
LÉPCSŐS WC-SZŰKÍTŐ
Ideális a gyermek wc-zésre tanításához a testet átölelő
kialakításnak és a csúszásgátlóknak köszönhetően.
- könnyen összehajtható és tárolható
- ergonomikus fogók
- állítható lépcső
- állítható lábmagasság
- 18 hónapos kortól
használható

MOST CSAK:

8.990 Ft

TAFTOYS MINI MOON
JÁTÉKCENTER

NATTOU LAPIDOU SZUNDIKENDŐ
Puha, kötött anyagból. Mérete: 32x32 cm.

A kicsi kezeknek is könnyen megfogható, 8 féle
játékot tartalmazó játékcenter, amit bárhová
magunkkal vihetünk. 6 hónapos kortól. Cikkszám: 12375

Puha, pamut muszlin anyagból.
Mérete: 44x44 cm

MOST CSAK:

4.290 Ft

MOST CSAK:

3.990 Ft

Készülj

TUDATOSAN A SZÜLÉS UTÁNRA!

MINDEN KISMAMA TÜRELMETLENÜL SZÁMOLJA A NAPOKAT A KICSI ÉRKEZÉSÉIG,
ÉS FOLYAMATOSAN KÉSZÍTI FEL MAGÁT A
SZÜLÉS ÉLMÉNYÉRE.
DE NAGYON SOKSZOR A BABA ÉRKEZÉSE
UTÁNI ELSŐ NAPOK JELENTIK AZ IGAZI
KIHÍVÁST AZ ÚJDONSÜLT ANYUKÁK SZÁMÁRA. EZÉRT MOST EHHEZ ADUNK NÉHÁNY
HASZNOS ÖTLETET.

Még a szülés előtt pakold össze egy helyre azokat
a ruhákat és fehérneműket, amiket a baba érkezése után tervezel hordani. Legyenek egy helyen
a szülés utáni alsóneműk (amiket nem viszel a
kórházba), szoptatós melltartók és kényelmes
ruhák a megfelelő méretben. Így reggelente nem
kell a baba melletti teendők mellett arra is figyelni, hogy a rengeteg ruha közül azokat tudjuk ki-

MAM PERFECT JÁTSZÓCUMI
2-6 HÓNAPOS BABÁKNAK

MAM PERFECT START
JÁTSZÓCUMI 0-2 HÓNAPOS

MAM PERFECT ÉJSZAKAI
JÁTSZÓCUMI 2-6 HÓNAPOS

Extra kis méret, ideális újszülöttek számára.

A Perfect Night éjszakai cumik gombja világít a sötétben.
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választani, amik a szülés után kényelmesek és méretben
megfelelőek is.
Állíts össze egy szoptatási készletet. Érdemes egy kosárba vagy dobozba összekészíteni a szoptatáskor szükséges
eszközöket, hogy amikor eljön az idő, akkor csak a dobozt
kelljen magad mellé tenni és ne kelljen azon aggódni,
hogy mi maradt éppen a másik szobában, amire mindenképpen szükséged lesz. A készletben legyen víz, bimbókrém, melltartóbetét, bimbóvédő, nasi, textilpelenka,
telefon és töltő. Mivel a szoptatással rengeteg időt fogsz
eltölteni, készíts egy listát azokról a Youtube videókról
vagy Netflix filmekről, amiket szívesen megnéznél, és ezt
is tedd be a kosárba. Így nem kell majd minden szoptatás
alatt a közösségi oldalakon görgetned lefelé.
Az egyszerűség kedvéért összeállíthatsz egy pelenkázós
készletet is, amit az ágy mellett tartasz, hogy ne kelljen
mindenért a babaszobába rohangálni, ha pelenkát kell
cserélni.

MAM PERFECT JÁTSZÓCUMI
6 HÓNAPOS KORTÓL

Ne félj segítséget kérni és fogadd el, ha
felajánlják. Nem leszel ettől rossz anya,
sőt! Egy kisbabával nem könnyű az élet,
főleg az első hetekben, így fontos, hogy ne
ebben az időszakban próbálj meg egyedül
megoldani mindent. A legjobb, ha előre
összeírsz néhány olyan embert, akihez fordulhatsz, ha probléma merül fel, így nem
kell gondolkodnod, ha baj van vagy ha már
a fáradtságtól már azt sem tudod, hogy hol
áll a fejed.

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

MOST CSAK:

1.390 Ft

MAM PERFECT SILKY
JÁTSZÓCUMI 16 HÓNAPTÓL

MAM PERFECT ÉJSZAKAI
JÁTSZÓCUMI 6 HÓNAPOS KORTÓL
A Perfect Night éjszakai cumik gombja világít a sötétben.

MAM PERFECT SILKY ÉJSZAKAI
JÁTSZÓCUMI 16 HÓNAPTÓL

BABYONO FÉSŰ ÉS KEFE TERMÉSZETES
SÖRTÉKKEL
- szuper lágy sörték
- antisztatikus
- fésű lekerekített fogakkal
- cikkszám: 567

MOST CSAK:

990 Ft

BABYONO FÜRDŐKÖNYV
A pancsolókönyv
8 színes, puha
oldalból áll.
BPA mentes. 6
hónapos kortól
ajánlott. Könnyen
tisztítható.
Cikkszám: 887
és 889.

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

MOST CSAK:

MOST CSAK:

990 Ft

990 Ft

MALTEX PANDA FÜRDETŐ
ÜLŐKE KÁDBA
Biztonságosan megtartja a babát miközben hagyja, hogy szabadon mozoghasson.
Könnyen rögzíthető a nagy tapadókorongoknak köszönhetően.

BADABULLE CSÚSZÁSGÁTLÓ KÁDBA
Egyszerűen tisztítható kényelmes csúszásgátló. Mérete: 78 cm, akár két gyermek részére is
alkalmas. Cikkszám: B023012

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

MOST CSAK:

4.290 Ft

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

MOST CSAK:

MOST CSAK:

4.290 Ft

26

HIGIÉNIA

3.690 Ft

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

CAM KIT BAGNO FÜRDETŐÁLLVÁNY
ÖSSZECSUKHATÓ FÜRDETŐÁLLVÁNY
KÁDDAL, VÍZLEERESZTŐVEL ÉS
PRAKTIKUS ESZKÖZTARTÓ TÁLCÁVAL

MOST CSAK:

18.990 Ft
- újszülött kortól 12 hónapos korig ajánlott
- kompakt méretűre csukható állvány
- maximum 15 kg-ig terhelhető
- hat hónapos korig az egyik oldalon fektetni,
hat hónapos kor felett a másik oldalon
biztonságosan ültetni lehet a babát
- csúszásgátló betétekkel
- szivacs- és szappantartó
- kivehető hajöblítő kancsóval
- leeresztődugóval, leeresztőcsővel
- stabil kialakítás, erős anyagok

A CAM Kit Bagno kádrészébe bele van építve a babatartó. Ennek az a jelentősége, hogy a szülőnek mindkét keze szabad lehet, miközben a babát is teljes biztonságban tudhatja, hiszen a
babatartó megtámasztja őt. De nagyon fontos, hogy akármen�nyire is a babatartót használjuk, soha, semmilyen körülmények
között ne hagyjuk egyedül a babát a fürdővízben, még rövid
időre sem!

NANIA BEFIX ANIMALS
GYEREKÜLÉS
- oldalütközés elleni védelemmel
- 15-36 kg-ig használható
- fejtámlája állítható
- szétszedhető ülésmagasítóra
- huzata levehető és mosható
- az autó 3 pontos biztonsági
övével rögzíthető.
A német ADAC teszteken
jó minősítéssel vizsgázott.

MOST CSAK:

13.490 Ft

MIT KELL ELLENŐRIZNI

a gyerekülések címkéjén?

A gyerekülések háttámláján található egy narancssárga matrica, amit vásárlás előtt mindenképpen érdemes áttanulmányozni. De mit is jelentenek a címkén található adatok?
A címke felső része tartalmazza az adott ülés nevét és azt az
EU által elfogadott szabványt, aminek az adott ülés megfelelt.
Azok a gyerekülések, amik súly alapján vannak csoportokra
osztva, azokra az ECE R44/04 vonatkozik, az I-Size ülések esetében az UN 129 (néhol 129R vagy R129) szabványnak kell az
ülésnek megfelelnie.
A matricán megtalálható még az Universal, Semi-Universal
vagy a Specific felirat, ami arra utal, hogy milyen típusú gépjárművekben használható az adott ülés. A matricán szerepel

ZOPA AUTÓS RENDEZŐ ÜLÉSTÁMLÁRA
TABLET ZSEBBEL
Az átlátszó tablettartó zsebbel rendelkező
üléstámlára szerelhető rendező két italtartót, mobil- és kulcstartó hálós zsebet is tartalmaz. Univerzális, így gyakorlatilag minden
járművel kompatibilis. A
rögzítését állítható hos�szúságú praktikus klipek
könnyítik meg,

MOST CSAK:

3.290 Ft

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

MOST CSAK:

4.990 Ft
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az ülés súlycsoportjának megadása. Ha
ezután szerepel a matricán az Y betű,
akkor az azt mutatja, hogy a gyerekülés
5 pontos biztonsági övvel van ellátva.
Az I-Size szabványnak megfelelő gyerekülések esetében a súlycsoportok helyett a gyermek magassági adatai szerepelnek, akik használhatják az adott
ülést.
Az E jelölés bizonyítja, hogy az ülés megfelelt az előírt szabványoknak. Az E után
szereplő szám pedig annak az országnak a száma, aki a megfeleltetési vizsgálatot elvégezte.
Az E betű és számkombináció közelében
található egy számsor, ami az adott gyerekülés megfeleltetési azonosítószáma.
A matricán szerepelhetnek a gyerekülés
gyártójának az információi és még esetleg a termék vonalkódja.

DISNEY BELINE GYEREKÜLÉS
- 9-36 kg-ig használható
- a fejtámasz magassága állítható
- vállpánton állítható övfeszítés
- huzata levehető és mosható
- levehető háttámla

MOST CSAK:

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

MOST CSAK:

24.990 Ft

BESAFE PREGNANT MAGZATVÉDŐ ÖV
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. 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 magzatvédő öv használatával a kismamák biztonságosan tudnak közlekedni, és
kényelmesen használhatják a biztonsági övet az áldott állapot ideje alatt.
A BeSafe Pregnant magzatvédő öv minősített az ECE R16-os szabványnak
megfelelően.

MOST CSAK:

9.990 Ft

BESAFE IZI FLEX FIX I-SIZE GYEREKÜLÉS
PANTONE 159
C:
10
M:
70
Y:
95
K:
1

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.

- a fejtámla magassága könnyedén állítható
mindkét oldalról
- háttámlájának dőlésszöge két pozícióba állítható
- speciális, puha övpárnával az áll és a mellkas védelméért
- lehetővé teszi, hogy akár 3 ülést is elhelyezzünk
egymás mellett
- 3 rétegű oldalvédelemmel és speciálisan formázott
fejtámlával
- csípőöv-terelő segít elkerülni a belső szervek sérülését
- a fejtámlába épített övterelő mindig helyes úton
vezeti a vállövet

MOST CSAK:

79.990 Ft
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WOMAR MEREV FALÚ PÓLYA

FILLIKID MACIS BUNDAZSÁK

Anyaga pamut. Segít a babát megfogni és stabilan tartani.
Ennek segítségével még az újdonsült anyukák is bátrabban nyúlnak a csemetéhez. Cikkszám: N05

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

MOST CSAK:

3.990 Ft

MOST CSAK:

6.490 Ft

BIZTONSÁGBAN

mozgásban a család
AZ ŐSZ MEGÉRKEZÉSÉTŐL ELINDUL A KIRÁNDULÓS IDŐSZAK. SZÁRAZ, DE KEVÉSBÉ
MELEG IDŐBEN SZÍVESEN MOZDULUNK KI A BABÁVAL IS. HORDOZÁSSAL A TÖBBÓRÁNYI SÉTA ÉS AZ EGYENETLEN TEREP SEM AKADÁLY. A KISBABA TESTKÖZELBEN, HORDOZVA NYUGODT ÉS KIEGYENSÚLYOZOTT TUD MARADNI. AMIKOR ELFÁRAD KÖNNYEN
EL TUD ALUDNI, SŐT HORDOZÁS KÖZBEN A SZOPTATÁS IS DISZKRÉTEN MEGOLDHATÓ.

A kisbaba számára a testközelség maga a szeretet kifejezése. Simogatjuk, ölelgetjük, puszilgatjuk,
dögönyözzük, ringatjuk, hintáztatjuk, forgatjuk.
Minden finom érintés számára a szeretet jele.
Kezdetben ez a legfontosabb számára, hogy érezze, hogy szeretjük. Nincs is nagyobb öröm, mint
amikor mosolyogni, nevetni látjuk kisbabánkat.

után is lényeges, hogy átélhesse a mozgás örömét, hogy részt vehessen az aktív tevékenységekben. Mozduljunk ki vele bátran, ha tehetjük! Annak
érdekében, hogy a szülő számára is kényelmes
legyen a hordozás ezekben a helyzetekben, olyan
hordozóeszközt érdemes választani, ami megfelel
a szülő és a gyermek igényeinek egyaránt.

A mozgás a kisgyermek számára létkérdés. Ébren szinte folyton mozog vagy mozgatja valamelyik
végtagját. A hadonászó, koordinálatlannak tűnő
mozgások mind a teljes, összehangolt mozgásra
edzik őt. Már magzat korában fontos, hogy érezze
mit jelent mozogni, milyen az édesanyja pocakjában mozgatva átélni a mozdulatokat.

Szülőként nagyon fontos, hogy gyermekünk számára megteremtsük a szabad, természetes mozgás lehetőségét, mely az egész családnak örömet
és egészséget ad. A gyermekek ösztönösen érzik
ezt, így szinte folyton mozognak.

Kismamaként is mozogjunk rendszeresen! Egyrészt a saját egészségünk, pozitív hangulatunk
megőrzése érdekében, másrészt a gyermekünk
egészsége érdekében. A gyermeknek születése

A hordozás gyönyörűen ötvözi a mozgás és a testközelség jótékony hatásait. Öröm az egész család
számára gyermekünk hordozása.

YO! SAPKA TÖBB MINTÁVAL
Fülvédős, megkötős
és kötött sapkák több
színben és mintával.
Kényelmes, kellemes
tapintású és puha anyagból készülnek.

MOST CSAK:

990 Ft
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Kósa Kata
nandu-wrap.com

MARKO MANCS ŐRJÁRAT FALIDEKOR

BADABULLE ÜLÉSVÉDŐ
BEVÁSÁRLÓKOCSIRA

Mancs őrjáratos habszivacs falidekor.
Könnyen felhelyezhető. Több típusban.

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

MOST CSAK:

590 Ft

MOST CSAK:

4.990 Ft

TAF TOYS BUSY PALS
CSÍPTETHETŐ JÁTÉK
Mozgó figurák, melyeknek a szárnya
is zörög. Praktikus nagy csíptetőjével
babahordozóra, babakocsira feltehető.
Cikkszám: 10555

MOST CSAK:

2.490 Ft

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

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

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

MOST CSAK:

54.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

29.990 Ft
CAM COMPASS BABAKOCSI
Könnyű súlyú és kompakt babakocsi alumínium vázzal. Nagyon
kicsire összecsukható, összecsukva
önmagában megáll és könnyedén
húzható a húzókarral, mint egy
gurulós bőrönd. Tágas bevásárlókosár mágneses zárral.

MOST CSAK:
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59.990 Ft

A kupola meghosszabbítható
egy rejtett szúnyoghálós résszel.
Újszülött kortól használható széles és tágas üléssel. A háttámla
nyáriasítható oldalfalakkal, mely
ideális a nyári melegben. Egykezes összecsukó rendszer, mely a
tolókarról irányítható. Kapaszkodóval, blokkolható első bolygókerekekkel, és központi fékkel, lágy
első és hátsó felfüggesztéssel felszerelve.
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Dinamico
Up Easy
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: kön�nyű alumínium vázas babakocsi megfordítható sportrésszel, mózeskosárral és bébihordozóval. Tartozékok: 5 pontos öv, naptető, esővédő,
bevásárlókosár, pelenkázótáska. Minden terepen használható.

MOST CSAK:

169.990 Ft

