
Sikeres, boldog új évet kíván Boltunk csapata!

2017. január-február

BOLTUNK
Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

• Megnöveli a levegő páratartalmát, enyhíti a  
köhögést, a megfázás és az influenza tüneteit, az 
orrdugulást, a száraz köhögést.

• Bizonyítottan csökkenti a penész képződést és a 
baktériumok megtelepedését, elszaporodását.

• A 3,78 literes kivehető tartály könnyen megtölthető.
• Halkan üzemel és akár 24 órán át működtethető.
• A víztartály kiürülése esetén a készülék 

automatikusan kikapcsol.
• Üzemeltetése energia-hatékony.
• Szűrő nélkül is üzemeltethető, amennyiben a 

használat helyén a víz ásványi anyagokkal nem 
telített (lágy) vagy a tartályt desztillált vízzel  
töltöd meg.

Crane 
ULTRAHANGOS HIDEGPÁRÁSÍTÓ

MAGAZIN ÁR:
19.990 Ft
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BADABULLE ETETŐSZÉK B009403

MAGAZIN ÁR:
11.990 Ft

- ideális megoldás utazáshoz
- bármilyen típusú székre felszerelhető
- 10 cm-rel magasítja a széket
- 3 hevederrel rögzíthető
- a babát hárompontos  
  biztonsági öv védi a kieséstől
- összecsukható, kis   
  hátizsákká alakítható
- kb. 6 hónapos kortól  
- 3 éves korig használható  
- maximum 15 kg-os súlyig
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BADABULLE KANÁL FLEXIBILIS 
B005409

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

- ergonómikus kialakítás 
- gyerekkezekhez tervezve
- 5 darabot tartalmaz

Egységár: 398 Ft/db
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BADABULLE FÜRDŐJÁTÉK  
ERDEI ÁLLATOK B017004

MAGAZIN ÁR:
2.590 Ft

Színes, hat darabos minőségi spriccelős fürdőjáték. 
Egységár: 431,66 Ft/db
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BADABULLE CUMILÁNC 

MAGAZIN ÁR:
1.290 Ft

- könnyen rögzíthető
- kedves mintákkal kapható
- több színben
- segít megőrizni a cumit
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BADABULLE WC-SZŰKÍTŐ

MAGAZIN ÁR:
4.990 Ft

Univerzális WC-szűkítő, a legtöbb szabvány 
méretű WC-n használható.
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MOMERT DIGITÁLIS MÉRLEG 6425
- precíziós mérési rendszer
- nagy méretű, könnyen olvasható LCD kijelző
- automatikus kikapcsolás
- automatikus nullára állás és tára funkció
- elem lemerülésének kijelzése
- mértékegységek: Kg/Lb/St
- osztás: 10 g
- kapacitás: 20 kg

MAGAZIN ÁR:
13.990 Ft
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MOMERT VÍZÁLLÓ  
ELEMES ORRSZÍVÓ

MAGAZIN ÁR:
9.990 Ft

- kézreálló forma, kis súly
- nagyon csendes, használható akkor is, ha a baba alszik
- szívócső a tisztításhoz és 2 db cserélhető szilikonvég
- 1 pár szilikongyűrű
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MAGAZIN ÁR:
29.990 Ft

VTECH KAMERÁS BÉBIŐR BM2600

Ez a 2 colos kijelzőjű 
video baba monitor ké-
nyelmes mobilitást biz-
tosít az otthonodban. 
Tökéletesen illeszkedik 
a zsebedbe, így könnyen 
kapcsolatban lehetsz 
a gyermekeddel egész 
nap.

- 2,4 GHz-es frekvencia, ugrásos, szórt 
  spektrumú, WiFi-barát digitális átvitel
- kétirányú hangátvitel
- 2 colos LCD kijelző a szülői egységen
- automatikus éjjellátó éjszakai-üzemmód
- hőmérséklet mérése a gyermekszobában, 
  kijelzése a szülői egységen
- tölthető akkumulátor a szülői egységben (tartozék)
- teljes színű, dinamikus képfrissítéses videó átvitel
- 5 altatódal lejátszása
- fejlesztett képmód a homályos környezethez
- alacsony akkumulátor szint figyelmeztetés
- hatótávolságon kívül figyelmeztetés
- digitális zoom, manuális mozgatású és döntésű kamera
- max. 300 méter hatótávolság
- 3 év garancia



Sikeres, boldog új évet kíván Boltunk csapata!

2017. január-február

BOLTUNK
Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

VTECH ÉJJELI FÉNY ST1000

MAGAZIN ÁR:
9.990 Ft

Nyugtasd meg a gyermekedet kedves dallamokkal, lágy környeze-
ti hangokkal és szabályozható fénnyel.

- 5 altatódal, lejátszási idő 16 perc
- 5 nyugtató környezeti hang
- szabályozható lágy éjszakai fény
- egyszerű rögzítés a majom rugalmas farkával, pl. babakocsira, 
  kilincsre vagy autósülésre
- automatikus kikapcsolás 60 perc után
- beépített USB-vel tölthető akkumulátor, max. 8 óra működtetés
- 3 év garancia



Sikeres, boldog új évet kíván Boltunk csapata!

2017. január-február

BOLTUNK
Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

INDOWOODS LOLA AJTÓRÁCS

14 CM BŐVÍTMÉNY:
2.990 Ft

7 CM BŐVÍTMÉNY:
1.490 Ft

28 CM BŐVÍTMÉNY:
5.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
11.990 Ft

- könnyű zárhatóság 
- akár 138,5 cm-esre is bővíthető 
- elérhető bővítmények: 7 cm, 
  14 cm, 28 cm 
- változtatható nyitási irány 
- mindkét irányból 
 nyitásgátlóval ellátva
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CEBA PELENKÁZÓ LAP MEREV 
3 OLDALÚ
- mérete: 50x80
- vidám és színes merevhátú
  pelenkázó lap
- vastag és puha borítása 
  könnyedén takarítható és 
  letörölhető

MAGAZIN ÁR:
4.490 Ft



Sikeres, boldog új évet kíván Boltunk csapata!

2017. január-február

BOLTUNK
Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

Használt pelenka-
tároló rendszer

Angelcare légzésfigyelők és babaőrzők Snuza mobil
légzésfigyelő

Szívhanghallgató

Nem orvostechnikai eszköz, nem alkalmas a sids megelőzésére, használat előtt kérjük, olvassa el a használati útmutatót.

Használja ki 
INGYENES

újraélesztő
tanfolyamunkat!

Az ANGELCARE 
készülékeket

több mint 
25 hazai kórház 

ajánlja. 

A nyugalom jár 
Önnek!
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CEBA CUMISÜVEG 
MELEGENTARTÓ JUMBO

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:
1.190 Ft

A babával való kirándulások, séták nélkülözhetetlen 
kelléke. Széles szájú cumisüveghez is használható.
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CAM ISTANTE ETETŐSZÉK
- 7 pozícióban állítható magasság
- 4 pozícióban állítható háttámla
- 3 pozícióban állítható lábtartó
- 2 tálca
- nagy tároló kosár
- kétállású játékhíd puha játékokkal
- fékezhető hátsó görgők
- dupla üléshuzat (műbőr 
  huzat plusz nyári/téli 
  kétoldalú betét)
- 5 pontos öv
- kisméretűre összecsukható
- összecsukva kitámasztóval 
  megállítható

MAGAZIN ÁR:
49.990 Ft

ÚJSZÜLÖTT 
KORTÓL IS 

HASZNÁLHATÓ!
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DR. BROWNS ANYATEJ 
TÁROLÓ ZACSKÓ (180ML) 

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

- dupla zár a cseppmentes tárolásért
- a megtöltött tasak önmagában is megáll
- feliratozható
- 180 ml űrtartalom
- hűtőben és fagyasztóban is használható
- 25 db/csomag

Egységár: 79,6 Ft/db
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DR. BROWNS ANYATEJES ZACSKÓ 
TÁROLÓ REKESZ 

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

- rendezetten hűthető vagy fagyasztható az anyatej
- 10 db 180 ml-es anyatej tároló zacskóval
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DR. BROWN’S BIMBÓVÉDŐ 

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

- testhezálló forma
- segítségével kisebesedett vagy befelé 
  forduló mellbimbóval is lehet szoptatni
- bőr- és bababarát anyagból
- mosogatógépben tisztítható
- 2 darabos kiszerelés

Egységár: 995 Ft/db
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DR. BROWN’S MELLBIMBÓVÉDŐ 
KAGYLÓ 2 DB
Sok fájdalomtól kíméli meg a sebes vagy érzékeny mellbimbójú 
kismamákat. Egységár: 995 Ft/darab

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft
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BABYONO KÉZI MELLSZÍVÓ

MAGAZIN ÁR:
7.990 Ft

- könnyen összeszerelhető
- ergonomikus kialakítás
- kényelmes a jobb és a balkezeseknek is
- BPA mentes anyagból készül
- hatékonyan feji le a maradék anyatejet 
- biztonságos
- 150 ml-es cumisüveggel
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DR. BROWN’S MOSHATÓ 
MELLTARTÓBETÉT
- kényelmes és diszkrét
- mosható melltartóbetét
- ultra nedvszívóképességgel
- 4 darabos

Egységár: 497,5 Ft/db MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft
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CALYPSO, 
A NYUGODT 

ÉJSZAKÁK ŐRE

A VILÁG LEGCSENDESEBB MELLSZÍVÓJA

www.ANYATEJJEL.hu

Magazin ár:
2.490 Ft

Magazin ár:
2.900 Ft

Magazin ár:
900 Ft / 1.400 Ft

Magazin ár:
49.900 Ft

KIEGÉSZÍTŐK

Csendes Orvostechnikai 
eszköz

Átalakítható 
és bővíthető

Finoman 
szabályozható

Megbízható 
és tartós

Látogass el az ardomellszivo.hu oldalra!

ARDO TÖLCSÉREKEASY CLEAN OPTIFLOW
5 méretben kapható 
tölcsérek és szűkítők

Mikrohullámú 
gőzfertőtlenítő tasak

Szilikon masszázsbetét 
a kényelmes fejésért
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LANSINOH KONTAKT SZILIKON 
BIMBÓVÉDŐ NORMÁL 2DB-OS 
+ MELLTARTÓBETÉT 6DB-OS
Ráharapási nehézségek esetén segít a sikeres szoptatásban. Kiemel-
ten ajánlott lapos, befele fordult mellbimbó, erős tejleadó reflex, le-
nőtt nyelv, rövid felső ajakfék esetén. Maximális bőrkontaktust tesz 
lehetővé. Ultra vékony, szuper puha, rugalmas szilikon. 

+ Lansinoh éjszakai és nappali melltartóbetét 6 db
+ Lansinoh HPA Lanolin bimbókrém 1,5 g

MAGAZIN ÁR:
2.990 Ft
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LANSINOH CUMISÜVEGEK 
TÖBB MÉRETBEN

hu
llá

mszerû mozgásra ösztönzi.

A baba nyelvét

az egészséges száj és állkapocs fe
jlô

dé
st

.

Nem zavarja a bevált szopási m

ód
ot

, 

gy
or

s é
s könnyû ráharapás

Puha és rugalmas,

Etetőcumija egybeöntött, különböző vastagságú, rendkívül puha és 
egyedülállóan nyúlékony, szilikon anyagú. Ez lehetővé teszi, hogy 2-3 
szorosra megnyúljon, akár a mellbimbó szopáskor. 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!

160 ML 240 ML

MAGAZIN ÁR:
1.690 Ft

MAGAZIN ÁR:
1.790 Ft
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BABYONO HŐÁLLÓ 
ÜVEG CUMISÜVEGEK

STANDARD 120 ML:
1.490 Ft

Nagyon alacsony és magas hőmérsékletnek is ellenálló, speciális üveg-
ből készül, nagyon könnyű cumisüveg.

STANDARD 240 ML:
1.590 Ft

SZÉLESNYAKÚ 120 ML:
1.790 Ft

SZÉLESNYAKÚ 240 ML:
1.990 Ft
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DR. BROWNS  
SPATULA KANÁL

MAGAZIN ÁR:
690 Ft

- az egyenes vég megkönnyíti  
  a pép kikanalazását 
  a tányérból
- kézre álló forma
- 2 darabos

Egységár: 345 Ft/db
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ANINA PAPPI ETETŐSZÉK
- BIZTONSÁGOS
  Egy kézzel egyszerűen 3 helyzetbe állítható tálcája és 
  ötpontos biztonsági öve van.
- KÉNYELMES ÜLÉS
  Az etetőszék háttámlája több fokozatba dönthető.
- KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ
  Az Anina Pappi etetőszék mosható tálca- és ülésbetéttel rendelkezik.
- ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG
  Több pozícióba állítható az Anina Pappi etetőszék magassága.
- KIS HELYET FOGLAL
  Összecsukott helyzetben állítva egyszerűen tárolható.

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:
24.990 Ft
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Lassú áramlás

az innovatív 

szelepnek 

köszönhetően.

ANTI-

COLIC

A MAM Anti-Colic cumisüveg babák és szülők számára nyújtott előnyeit tanulmányok is bizonyítják. 
Az üveg alján található innovatív szelep megakadályozza, hogy a baba levegőt nyeljen. A lassú 
folyadékáramlásnak köszönhetően a kólikás hasfájás csökken, ezt az édesanyák 80%-a megerősítette.

Az egyedülálló MAM selyemszívóka® selymesen puha szilikon felületű, rendkívül kellemes érzést nyújt 
a csecsemőnek, és segíti az átállást a szoptatásról az üvegből való ivásra. A babák 94%-a** elfogadja a 
MAM selyemszívókát.

Önsterilizáló funkcióval rendelkezik, amely különösen utazáskor praktikus. Ha többet szeretne megtudni 
a MAM Anti-Colic cumisüvegekről és a hozzá kapcsolódó kutatásokról, látogassa meg honlapunkat!

*    helyi tanulmány, Ausztria 2011, 73 hasfájós babán tesztelték/piackutatás, Egyesült-Államok, 35 hasfájós babán tesztelve

**  Piackutatás 2009-2014, 1349 babán tesztelve

MAM ANTI-COLIC CUMISÜVEG 

80%-kal* kevesebb 
hasfájás a babáknál

Nézzétek csak,
ivás közben is
pihenhetek!

MAM Anti-Colic: többféle színben és méretben a MAM Silk Teat-tel és önsterilizáló funkcióval

Az összes MAM termék
BPA-mentes anyagból készül.

Csapatmunka a maximális biztonságért:
Csak egészségügyi szakértőink
jóváhagyása után állnak rendelkezésre
termékeink a babák számára.

TUDOMÁNYOSAN BIZONYÍTOTT 

Anti-Colic

Silk
Teat 94%

Elfogadja**

1. Töltsön bele
 20 ml vizet 

2.  Rakja össze 
a cumisüveget

3. Melegítse mikrohull.
sütőben 3 percig 

Az önsterilizálás
3 egyszerű lépésben:

Önsteri-
lizáló

funkció

MAM Szívóka

®®

MAM Anti Colic Cumisüveg 148.5x210mm.indd   1 15/02/16   18:31
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TAF TOYS JÁTSZÓSZŐNYEG
JÁTÉKHÍDDAL 2 AZ 1-BEN 10945 

MAGAZIN ÁR:
17.990 Ft

- dupla méretű (100x150 cm)
- extra párnázat a nagyobb 
  kényelemért
- levehető játékhidak
- számos játéklehetőség: babatükör, 
  műanyag gyűrűk, zörgő fülecskék
- újszülött kortól
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TAF TOYS ZENÉLŐ-FORGÓ 
DEVELOPMENTAL MOBILE 11615

MAGAZIN ÁR:
9.990 Ft

- 3 db kétoldalas (kontrasztos és színes) szárnyacska
- a zene, a mozgás és a fények kombinációja megnyugtatja 
  a babát
- 8 klasszikus, „babanyelvre” átdolgozott dallam
- elemmel működik
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TAF TOYS JÁTSZÓSZŐNYEG 
4 ÉVSZAK 11185

MAGAZIN ÁR:
8.690 Ft

- 100x100 cm méretű
- 3 hónapos korig a felhajtott 
  oldalak kuckót varázsolnak a 
  babának
- 3 hónapos kortól a sík szőnyeg  
  nagy játszófelületet biztosít
- számos játéklehetőség: 
  babatükör, csörgőlabda, 
  rágóka, vidám színek és figurák 
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TAF TOYS ZENÉLŐ-FORGÓ 
TRÓPUSI FIGURÁKKAL 11885
- 8 féle dallam
- akár 30 percnyi folyamatos zene
- hangerő szabályozó
- csillagvetítő projektor
- a zene, a forgás és a világítás 
  külön is kapcsolható
- 4 db színes plüss figurával
- 4 db AA 1,5V elemmel működik 
  (az elemeket nem tartalmazza)

MAGAZIN ÁR:
12.990 Ft
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CAM CAMBIO 
FÜRDETŐÁLLVÁNY
- összecsukható fürdetőállvány
- Cam Bagno káddal rendelkezik, amiben 
  hat hónapos korig az egyik oldalon 
  fektetni, hat hónapos kor felett a 
  másik oldalon ültetni lehet a babát
- leeresztőcsővel van ellátva
- pelenkázólap leesésgátló rendszerrel
- eszköztároló rekeszek, tárolópolc
- 4 kerékkel, melyből 2 fékezhető
- 15 kg-ig használható MAGAZIN ÁR:

27.990 Ft
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BABYONO MANIKŰRKÉSZLET

MAGAZIN ÁR:
990 Ft

- többrészes készlet körömcsipesszel, 
  körömreszelővel és biztonsági ollóval
- fiús és lányos színben
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Többrétegű, oxigénnel dúsított tárolózsák, 
mely tökéletes szagzárást biztosít. 

MAGAZIN ÁR:
2.990 Ft

ANGELCARE 
PELENKA TÁROLÓ

Biztonságos, higiénikus tá-
rolás. 

7 rétegből álló, havi tároló 
kapacitású utántöltő kazet-
ta. 

A pelenka bedobásával au-
tomatikusan nyílik és záró-
dik a rendszer. 

Könnyű, egykezes kezelhe-
tőség. 
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CAM BOLLICINA 
BABAKÁD 

MAGAZIN ÁR:
4.590 Ft

- Olaszországban készül
- több színben kapható
- 2 anatómiai formájú üléssel (egyik oldalon 
  fektetve,0-6 hónapos korig, másik oldalon 
  ültetve,6-12 hónapos korig)
- stabil talp
- leeresztődugó
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BABYONO FÉSŰ-KEFE SZUPERPUHA 
SÖRTÉKKEL

MAGAZIN ÁR:
790 Ft

- antisztatikus
- a fésű fogai lekerekítettek
- a kefe kellemesen 
  masszírozza a fejbőrt

Cikkszám: 565
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 Gazdaságos 4-es
 kiszerelés. Az utántöltő 
felhasználható az összes 

Angelcare pelenkatárolóhoz, 
illetve a 

Tommee Tippee Simplee (2015) 
modellekhez is

 

4990,- Ft

www.angestore.hu

Uj
 Captiva Econo 

utántöltő
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CLEVAMAMA 
BABATÖRÖLKÖZŐ
- a mama mindkét kezét 
  szabadon hagyja, hogy 
  a babát biztonságosan 
  kiemelhesse a kádból
- 100% pamut, jó nedvszívó 
  és kíméletes a baba 
  érzékeny bőréhez
- színek: fehér, kék, kék 
  mintás, rózsaszín, 
  rózsaszín mintás, krém és 
  krém mintás
- méret: 104x98 cm

MAGAZIN ÁR:
5.990 Ft
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- mérete: 60x120 cm
- fehér és szürke színben
- 2 db kivehető oldalrács
- 3 magassági fokozatban emelhető

DREWEX KUBA II KISÁGY

MAGAZIN ÁR:
16.990 Ft

A képek 
illusztrációk: 
a matracot és 
az ágyneműt 
az ár nem 

tartalmazza.
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NANIA R-WAY GYEREKÜLÉS
- 15-36 kg-ig
- állítható magasságú fejtámasz
- felhajtható kartámasz
- levehető huzat
- duplán párnázott

MAGAZIN ÁR:
14.990 Ft
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BABYONO ORRSZÍVÓ
- műanyag, kézi orrszívó
- újszülött kortól használható

MAGAZIN ÁR:
590 Ft
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Xilitollal ízesítve. 
Fluor-mentes. Lenyelhető.

Biztonságos fogápolás
Xilitol édesítővel és kamilla 
kivonattal készült. Ínynyugtató 
hatású és tisztítja a szájüreget. 
A szilikon kefével a baba ínyének 
gyengéd bedörzsölése egyszerű 
és higiénikus az édesanya 
számára, a fogzás elejétől
kezdve, kb. 3-4 hónapos 
kortól.

Ínymasszírozós 
gumi-fogkefe

biztonsági koronggal
Ínymasszírozós gumikefe 
biztonsági koronggal (6hó+) 
és puha sörtés fogkefe (12hó+)

 Biztonságos autózás

                                     135 cm testmagasságtól használható 
                                     és javasolt 150 cm testmagasságig, illetve 
                                     12 éves korig, mert biztonságossá teszi a 
gyermek vállán és mellkasán az autós biztonsági öv elvezetését 
az alacsony testméret ellenére is, amit az övlehúzó is segít. 
Párnázott ülőrész. Levehető és mosható huzat. 
2/3-as korcsoport. 
ECE R44/04 univerzális.

mindenütt,  ahol csak baba van

magazin ár
2.490 Ft
2.990 Ft

magazin ár
990 Ft
1.290 Ft

magazin ár
1.490 Ft
1.790 Ft

magazin ár
790 Ft
990 Ft

magazin ár
5.690 Ft
6.990 Ft

FUEGO MOON

QUASAR PLUS 
ülésmagasító autóba

Ínyzselé 30 ml  + ujjra húzható szilikon kefe

Fogkrémek

Alma-banán ízű 
(6 hó+)

Eper ízű 
(12 hó+)

Fogkefe szett 3 db-os
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NATTOU PLÜSS FELHÚZHATÓ 
ZENÉLŐ JÁTÉK

18 CM-ES
MAGAZIN ÁR:
4.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
5.990 Ft

- puha, plüss anyagból
- felhúzva zenél
- kedves figurákkal
- 18 és 25 cm-es méretben

25 CM-ES
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FILLIKID PLÜSS TRAPÉZ 
EGÉR 370-401

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

- újszülött kortól használható
- puha, plüss anyagból
- tépőzárral rögzíthető a 
  legtöbb hordozóra, 
  gyerekülésre
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BRILLANT JÁTÉKTÁROLÓ HENGER

MAGAZIN ÁR:
2.990 Ft

- többféle kedves figurával kapható
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GRACO BABAKOCSI MIRAGE 
PLUS LÁBZSÁKKAL
Egy kézzel egy könnyed mozdulattal összecsukható. Összecsuk-
va megáll a saját lábán, ezért könnyen tárolható. Tartozékok: 
esővédő, lábzsák, pohártartós tálca a babának és mamának is.

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:
29.990 Ft
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NANIA BEONE BÉBIHORDOZÓ

MAGAZIN ÁR:
12.990 Ft

- 0-13 kg-ig használható
- puha párnázott belső rész
- hárompontos biztonsági öv
- központi övfeszítővel 
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GRACO CONTOUR ELECTRA 
VIBE UTAZÓÁGY

MAGAZIN ÁR:
29.990 Ft

Felhúzható, zenélő függőkar játékokkal, ami automatikusan forog kör-
be és álomba ringatja a babát. Könnyen használható 2 vibrálósebesség. 
A bölcsőrész matraca lágyan rezegve megnyugtatja a babát. Levehető 
pelenkázóasztal és függőjáték. Gyorsan és könnyen felállítható és el-
rakható. 7 láb a tökéletes stabilitás érdekében, ebből 2 kerekes. Hor-
dozótáskával együtt. Elemek: 1 x LR20 (nem tartozék).
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VÁROSLAKÓKNAK
KALANDOROKNAK

TRENDKÖVETŐKNEK

IGAZI TÁRS  
MINDEN SÉTÁNÁL!

Evo Trio BABAKOCSI

A Graco Evo Trio egy újszülött kortól használható 
multifunkciós babakocsi, ami kis méretűre kényel-
mesen egy kézzel összecsukható. Ötpontos bizton-
sági övvel és kivételesen nagy bevásárlókosárral 
rendelkezik. Sportrésze egy mozdulattal levehető, 
és mindkét irányban feltehető a vázra. A háttámlája 
3 fokozatban dönthető a teljes kényelem érdekében. 
Huzata levehető és mosható. Két színben kapható. 

TARTOZÉKOK: esővédő, adapter, lábzsák,  
Junior Baby bébihordozó, Go mózeskosár

MAGAZIN ÁR:
119.990 Ft
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Isofix gyerekülés
Cam Regolo

CAM MINŐSÉG ÉS BIZTONSÁG AZ AUTÓBAN IS!

- anti shock oldalvédelem a fej számára
- puha szűkítőbetét
- állítható magasságú fejtámlák oldalvédelemmel
- 5 pontos biztonsági öv párnázott hevederekkel
- 5 pozícóba állítható háttámla
- egyszerű mechanizmus segít állítani az övek magasságát
- központi övfeszítő

Menetirány szerint köthető be: 1-es súlycsoportban: az 
univerzális Isofix rendszer használatával, hátsó csatlako-
zókkal és a top tether-rel (2,5 m hosszú), ami az autó 
ülésének háttámlájánál vezethető el, így megakadályozza 
az ülés elfordulását. 2-es és 3-as súlycsoportban az autó 3 
pontos biztonsági övével, vagy az autó 3 pontos biztonsá-
gi övével és az ISOfix karokkal beköthető.

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:
69.990 Ft
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FILLIKID VIOLA PELENKÁZÓTÁSKA
- nagyméretű, cipzáros pelenkázótáska
- pelenkázó alátéttel és sok belső zsebbel
- a táska két oldalán plusz üvegtároló zsebbel
- vízlepergető anyagból
- a vállpánt két oldalán karabínerrel

MAGAZIN ÁR:
7.990 Ft
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FILLIKID TÁSKA AKASZTÓ KARABINER 
BABAKOCSIRA MOMMY CLIP

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

- univerzális pelenkázótáska tartó karabiner
- szinte minden babakocsihoz használható
- könnyen felszerelhető a babakocsira
- csúszásmentes bevonattal
- egyszerre több táskát is ráakaszthatunk 

Cikkszám: 792
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FILLIKID UTAZÓ JÁRÓKA
- táska méretűre összecsukható
- vidám színes huzat
- aprólyukú oldalháló
- színes, párnázott betéttel
- 90x100 cm-es
- 4 db kapaszkodóval

Cikkszám: 4007-08

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:
14.990 Ft
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SZÍNKÓD:
70

SZÍNKÓD:
64

SZÍNKÓD:
71

SZÍNKÓD: 
73

SZÍNKÓD: 
46

SZÍNKÓD:
72

IZI COMFORT  
ISOFIX X3 

GYEREKÜLÉS

Most menetirány szerinti 
BIZTONSÁGI SZETTEL EGYÜTT!

• Menetirány szerint az ülés ISOfix csatlakozó-
ival, vagy az autó 3 pontos biztonsági övével 
rögzíthető, 9-18 kg-os súlycsoportú gyerek-
ülés.

• A fejnek és nyaknak egyaránt oldalvédelmet 
biztosít. A fejvédő magassága egy mozdulattal 
állítható, melyet a vállövek automatikusan kö-
vetnek, beállva a nyolc lehetséges magasság-
ból a megfelelőbe.

• Légáteresztő háttámlája csökkenti az izzadás 
okozta kellemetlenségeket.

• Mágneses övrendszere megkönnyíti a gyer-
mek ki- és beszállását.

• Központi övfeszítővel és állítható magasságú 
vállövekkel felszerelt ötpontos övrendszere ál-
landó szilárd helyzetet biztosít.

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

MAGAZIN ÁR:

119.990 Ft
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- két játékhíddal
- 4 darab levehető játékkal
- 90 cm-es átmérő

MAGAZIN ÁR:
6.990 Ft

FILLIKID JÁTSZÓSZŐNYEG
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YO! FROTTIER
HARISNYA

MAGAZIN ÁR:
1.190 Ft

MAGAZIN ÁR:
990 Ft

56-86 MÉRET 92-110 MÉRET

- kényelmes derékrész
- frottier anyagból
- több színben és mintával
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MARKO HABSZIVACS FALI DEKOR

MAGAZIN ÁR:
1.290 Ft

- puha, lemosható habszivacs
- hátoldalán ragasztócsík található,
  mellyel egyszerűen rögzíthető
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DISNEY COSMO GYEREKÜLÉS

MAGAZIN ÁR:
21.990 Ft

- 0-18 kg-ig használható
- több fokozatban dönthető
- ülésszűkítő és fejszűkítő
- kitűnő csípő-, oldal- és fejvédelem
- 5 pontos biztonsági öv
- vállpánton állítható övfeszítés
- a váz dupla héjszerkezetű
- levehető és mosható huzat
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NANIA DREAM 
ÜLÉSMAGASÍTÓ

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

- 25-36 kg
- párnázott  
- könyöklőkkel ellátott
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