
2018. május-június Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

BABAVÁRÁS
Várandósság 
természetesen

BIZTONSÁG
Hosszabb úton
a babával

NYUGODT PIHENÉS
Segítünk a zavartalan
szülői pihenésben 

BOLTUNK



BOLDOG ANYÁK ÉS APÁK NAPJÁT
 kíván a boltunk csapata!

„Mikor megszületik egy várva várt gyermek, az élet dolgai értelmet nyernek. Anya-
szív, apaszív dobban meg egy párban, új fénnyel ragyognak a világra hárman.”

BOLTUNKBAN 
MI SEGÍTÜNK AZ 
ANYUKÁKNAK ÉS
AZ APUKÁKNAK

 » Kedvező árak

 » Folyamatos akciók

 » Szakértő segítség

 » Minőségi kínálat

 » Kedves kiszolgálás

 » Ingyenes magazin

 » Babakocsik

 » Gyerekülések

 » Babakelengye

 » Etetési eszközök

 » Bababútorok

 » Játékok

VÁRUNK SZERETETTEL ÜZLETÜNKBEN
ELÉRHETŐSÉGÜNKET MEGTALÁLOD A MAGAZIN HÁTOLDALÁN!



SZERETETTEL VÁRUNK ÜZLETÜNKBEN!

KEDVES OLVASÓ!

RÖVID ÍZELÍTŐ  
AKTUÁLIS

MAGAZINUNKBÓL:

10. ÓVD A BABA
CSÍPŐJÉT

6.HOSSZABB ÚTON
A BABÁVAL

14. ÉDES KÖTŐDÉS

22. SEGÍTÜNK A 
PIHENÉSBEN

30. BABAVÁRÁS
TERMÉSZETESEN

Megjött a május-június, az anyák-, az apák napjának és a 
gyereknapnak a hónapjai. Természetesen nem gondoljuk azt, 
hogy ezeket csak egy napig kell ünnepelni évente, de hiszünk 
benne, hogy legalább ezeken a napokon érdemes megállni 
egy pillanatra és lelassítani. 

Mivel már megérkezett a jó idő, érdemes ilyenkor fogni a 
családot és elindulni kirándulni. Magyarországon gyönyörű 
helyek vannak, amik elnyerhetik a család minden tagjának 
tetszését. Ehhez adunk segítséget ebben a számunkban. 

Magazinunkban adunk tippeket ahhoz, hogyan érdemes 
nekiindulni a hosszabb autós utazásoknak, de abban is 
segítünk, hogy milyen a megfelelő babahordozó, ami óvja a 
baba csípőjét. 

Hiszünk abban, hogy a természetes gyógymódok és 
kozmetikumok a hasznunkra lehetnek, ezért ebben a 
magazinban foglalkozunk a babavárással is ebben a 
megközelítésben. Természetgyógyász szakértőnk több 
szempontból is megvizsgálja ezt a témát. 

Természetesen nem maradhatnak ki a minőségi termékek 
sem a magazinból, amiket személyesen is meg tudsz nézni 
boltunkban!



BADABULLE UV-SZŰRŐS 
SÁTOR

ASALVO TRIO ROMA BABAKOCSI
- kicsire összecsukható
- könnyű, stabil alumínium váz
- egykezes összecsukás
- dönthető háttámla
- kétpozíciós lábtartó
- 5 pontos biztonsági öv vállpárnákkal
- kupola kis tárolózsebbel
- levehető kapaszkodó
- nagyméretű bevásárlókosár
- bolygósítható, fixálható első kerekek
- mindkét hátsó kereket 
  egyszerre blokkoló fékrendszer

TARTOZÉKOK: 
sportrész, esővédő

mózeskosár, 
bébihordozó,

pelenkázótáska, 
cumisüvegtartó

- 50+ UV védelem
- mérete kinyitva: 125 x 100 x 58cm
- összecsukva 42 cm az átmérője
- könnyen összecsukható
- 4 cövekkel a földhöz rögzíthető
- cikkszám: B038203

CAM SONNO UTAZÓÁGY
- 36 hónapos korig használható
- extra kompakt méretűre csukható
- hordozótáskával

MAGAZIN ÁR:
18.990 Ft

MADE IN ITALY

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:
11.990 Ft

AJÁNLOTT
FOGY. ÁR:

89.990 Ft

4 UTAZÁS
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. május 1-től június 30-ig érvényesek.



Könnyű és kompakt sport babakocsi, ez a MICRA. 
Egy társ, amely maximális kényelmet biztosít Neked 
és a gyermekednek. Ha üdüléshez keresel babakocsit, 
a MICRA tökéletes választást jelent. Négy mosható, 
divatos szín közül választhatsz.  Az extra hosszú te-
tőrésznek köszönhetően a heves széltől és erős nap-
sugaraktól egyaránt megóvja gyermekedet. Rossz idő 
esetén jól jön a tartozék esővédő és a lábzsák, valamint 
a praktikus palacktartó is.

ZOPA MICRA BABAKOCSI

A ZOPA MICRA BABAKOCSIT KERESD A BABABOLTOKBAN!

KÉSZEN ÁLL A KALANDRA!

AJÁNLOTT 
FOGY. ÁR:

29.990 Ft
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Babával utazni igazi kihívás, főleg akkor, ha az első hosszabb autóútról 
beszélünk. Lehet ez egy balatoni kirándulás vagy nagyi meglátogatása, 
mindenképpen szervezést igényel. De már az elején szeretnénk leszögezni, 
hogy az ilyen babás kirándulások legfontosabb szabálya, hogy nincs sza-
bály és nem lehet eléggé felkészülni. Mert mindig jöhet valami váratlan, 
előre nem látható dolog. Így próbáljunk meg a lehető legtöbb dologra fel-
készülni, a többiben pedig igyekezzünk a lehető legrugalmasabbak lenni.

Kezdjük a lehető legnehezebb részével, a baba biztos, hogy az út során fog 
sírni. Jobb, ha erre lelkileg és technikailag is előre felkészülünk, hogy minél 
hamarabb tudjuk ezt a helyzetet kezelni.

Érdemes már előző este a baba lefektetése után bepakolni mindent a kocsi-
ba, hogy ne vele kelljen még arra is figyelni indulás előtt, hogy minden be-
kerüljön. Írjunk előre listát a szükséges dolgokról, és pakoljunk be a lehető 
legkörültekintőbben.

A babakocsi, az utazóágy és a bőrönd mehetnek az autó csomagtartójába, 
de a lényeges, az utazás ideje alatt szükséges eszközök mindenképpen 
legyenek elérhető távolságban.

CAM COMBO 
BIZTONSÁGI GYEREKÜLÉS

Ne feledkezzünk a saját ételünkről és italunkról sem. Mi anyák hajlamo-
sak vagyunk mindig csak a babára gondolni, de magunkra sosem. Ennek 
az az eredménye, hogy meg kell állnunk, mert éhesek és szomjasak 
vagyunk, még akkor is, ha éppen akkor aludt el a baba. Ez a legrosz-
szabb, ami egy utazás alatt történhet, így jobb előre felkészülnünk a 
saját igényeinkre is.

És a legfontosabb, mindig legyen a baba gyerekülése mellett egy olyan sza-
bad hely, ahová nem teszünk semmilyen holmit. Mert ha esetleg mégsem 
menne valami simán az út alatt, akkor ide be tudunk mellé ülni, és meg 
tudjuk szükség esetén nyugtatni a babát.

- a pelenkázótáska
- babatakaró
- árnyékoló
- játékok a babának
- egy váltás ruha a babának
- törlőkendő
- nyugtató zenelejátszó (mehet   
  fehér zaj vagy hang is telefonról)

- üres szatyor szemétnek
- mobiltelefon és autóstöltő
- pénz
- rágcsálnivaló a babának
- cumi, cumisüveg
- elsősegély felszerelés
- azonosító okmányok
- biztosítási okmányok

SEMMIKÉPPEN NE KERÜLJÖN 
A CSOMAGTARTÓBA:

Hosszabb úton

MAGAZIN ÁR:
19.990 Ft

- 9-36 kg-ig használható
- anti-shock oldalvédelem a fej számára
- puha betét és állítható magasságú   
  fejtámla oldalvédelemmel
- 5-pontos biztonsági öv puha  
  párnázattal, állítható háttámla
- huzata levehető és mosható

Az autó 3 pontos biztonsági övével 
rögzíthető kizárólag menetirány szerint.

A BABÁVAL



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. május 1-től június 30-ig érvényesek.

CAM CALIBRO ISOFIX BIZTONSÁGI GYEREKÜLÉS

CAM QUANTICO ISOFIX 
BIZTONSÁGI GYEREKÜLÉS

- 9- 36 kg-ig használható
- anti-shock oldalvédelem a fej számára
- puha betét és állítható magasságú 
  fejtámla oldalvédelemmel
- 5-pontos biztonsági öv puha párnázattal
- állítható háttámla
- beépített övvezető
- huzat levehető és mosható

A CAM CALIBRO ISOFIX gyerekülés az autóba kizárólag menetirány szerint rögzíthető: 1-es csoport szerint az uni-
verzális Isofix rendszerrel a hátsó csatlakozókat használva (az alapon található karokkal húzhatóak ki) és a Top Tether 
övvel (2 m-re húzható ki) mely a fejtámla felső részén van, és megelőzi a biztonsági ülés ütközéskori elfordulását; a 

2-3-as csoport szerinti bekötés a hátsó Easy Fix csatlakozókkal történik, és az autó 3 pontos övével. 

MAGAZIN ÁR:
59.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
37.990 Ft

- 15-36 kg-ig használható
- oldalvédelem a fej számára
- állítható magasságú fejtámla 
  beépített övvezetővel
- állítható háttámla
- italtartó
- huzata levehető és mosható

Az autó 3 pontos biztonsági övével és az Easy Fix csatlakozókkal 
rögzíthető kizárólag menetirány szerint.
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. május 1-től június 30-ig érvényesek.

TAF TOYS ALL IN 1 CAR  
AUTÓS JÁTÉK BABAFIGYELŐ 
TÜKÖRREL
Színes, izgalmas játékcenter háttal bekötött ülésben utazó 
babáknak. Újszülött kortól. Könnyen rögzíthető az ülés fej-
támlájára. 3 lógó figurával 
és babatükörrel. Cikkszám: 
11555

MAGAZIN ÁR:
8.990 Ft

- puha játékkocka 
- különböző anyagok, 
  vidám színek, rágóka, 
  zörgő gyűrűk
- bárhová felakasztható
- 3 hónapos kortól
- cikkszám: 11205

TAF TOYS KOOKY CUBE 
PLÜSS KÉSZSÉGFEJ-
LESZTŐ JÁTÉKKOCKA

TAF TOYS TRAVEL 
ÖSSZEHAJTHATÓ
ZENÉLŐ-FORGÓ

- forgó-zenélő játék  
  textilfigurákkal
- a zene megnyugtatólag, 
  álmosítólag hat
- feltehető kiságyra, 
  fa járókára
- cikkszám: 11545

MAGAZIN ÁR:
6.990 Ft

TAF TOYS PLAY AND KICK 
AUTÓS INTERAKTÍV JÁTÉK

- autós foglalkoztató
- menetiránynak háttal 
  utazó babák számára
- a zene- és fényjáték a 
  baba rúgásának hatására 
  indul
- könnyen felszerelhető
- cikkszám: 11835

MAGAZIN ÁR:
6.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft
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A világ első gyerekülése
beépített LÉGZSÁKKAL

AxissFix Air
~ 4 hó - ~ 4 év, 61 cm – 105 cm

Beépített légzsákok. Baleset 
esetén aktiválódnak. Stabilizáló 
védelem a babafej és nyak számára. 
Isofix + Top Tether rögzítés. 
360°-ban körbefordítható ülés. 
Hátra és előre néző utazóirány. 
ECE R129 i-Size szabályozás.

mi  hozzuk a jövőt
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JÓ, HA TUDOD, HOGY MINDEN 6. CSE-
CSEMŐ KÖZÜL EGYNEK ENYHE MÉR-
TÉKŰ CSÍPŐDISZPLÁZIÁJA, AZAZ CSÍ-
PŐLAZASÁGA VAN. KÖZÜLÜK 2-3-NAK 
KEZELÉSRE IS SZÜKSÉGE LESZ. EZ 
AZÉRT VAN, MERT A MÉHEN BELÜL AZ 
ANYAI HORMONOK SEGÍTIK A BABÁT, 
HOGY AZ IZÜLETEI LAZÁK LEGYENEK 
ÉS NE SÉRÜLJENEK A SZÜLÉSNÉL. 

Szerencsére a legtöbb laza csípő termé-
szetes módon megszilárdul, és megfe-
lelően fejlődik. Hajlamosító tényező, ha 
elsőszülött a baba, főleg, ha kislány, mert 
náluk lazábbak az izületek. Lehet örökle-
tes is, és az is hozzájárulhat, ha farfekvéses 
szüléssel jön világra a kicsi.

Akkor, ha a kezelés a gyermek kétéves kora 
utánra csúszik, a csípő fájdalmassá vál-
hat, deformálódhat és kacsázó járáshoz 
is vezethet. Ronthatja a helyzetet, ha nem 
megfelelő kiképzésű „csípőbarát” baba-
hordozót használsz. 

A JÓ BABAHORDOZÓBAN A KICSI 
COMBOCSKÁI M ALAKOT KÉPEZVE 
ALÁTÁMASZTJÁK A TÉRDIZÜLETET, 
EZÉRT A CSÍPŐIZÜLETRE HATÓ ERŐK, 
VAGYIS A TERHELÉS MINIMÁLIS LESZ. 
MIVEL A LÁBAK OLDALRA SZÉTTÁR-
TAK ÉS ALÁTÁMASZTOTTAK A CSÍPŐ 
STABILABB HELYZETBEN VAN. 

A nem megfelelő babahordozóban a comb 
nem támasztja alá a térdizületet. A rá gya-
korolt erők, azaz a terhelés akár tízszerese 
lehet, mint a jó babahordozóban. Gyakori, 

hosszabb idejű használat esetén fájdalom 
jelentkezhet és még esetlegesen csípőfi-
cam kialakulását is előidézheti.

A jó babahordozó egyenletesen osztja 
el babád súlyát a testeden és kényelmes 
mindkettőtöknek. A pici esetében nagyon 
fontos, hogy gerincoszlopát tehermente-
sítse. Csak akkor használd a babahordo-
zót kifelé ültető pozícióban, ha már a kicsi 
igényli. A szembe ültetési testhelyzetben 
gyermeked hozzád tud bújni, ezért biz-
tonságban érzi magát és nem ijed meg. 

Tehát ha babahordozót vásárolsz, ne fe-
lejtsd el a legegészségesebb testhelyzet ki-
csid számára, ha a combjai oldalra megtá-
masztva szétterülnek a babahordozóban, 
miközben a csípője és a térde hajlítva van. 
Ezt a testhelyzetet béka vagy zsoké pozí-
ciónak is nevezik. Elismerten „csípőbarát” 
babahordozó használata mindig ajánlott. 
Akkor, ha biztosan csípőbarát babahordo-
zót akarsz, keress olyat, amin nemzetközi 
szakintézmény ajánlását is megtalálod. 

Csetneki Julianna,  
szülésznő, szakértő

Óvd a babád  
CSÍPŐJÉT!



CLEVAMAMA BABAHORDOZÓ 
ERGONÓMIKUS 5 POZÍCIÓS
Az innovatív babahordozó a kényelem és sokoldalúság révén 
biztosítja a teljeskörű babahordozási élményt. A Nemzetközi 
Csípődiszplázia Intézet ajánlásával megkapta az „egészséges 
csípő” védjegyet. 

3,5 kg-tól 15 kg-ig használható vagy akár tovább is. Minden 
hordozási helyzetben ideális, elősegíti az egészséges gerincfej-
lődést csecsemőkortól kisgyermekkorig. 

A széles deréktámasz egy teljesen új szintre emeli a kényel-
met! A rendkívüli módon kipárnázott vállpántok két irányba 
állíthatók a tökéletesen testre szabható illeszkedéshez és a há-
ton keresztben megkötve is viselhetők. 

15 kg-ig vagy afelett is használható önállóan, ültető pozíció-
ban, azokban a helyzetekben, amikor a babakocsi egyszerűen 
nem megfelelő. A ClevaMama ergonomikus 5 pozíciós baba-
hordozó tökéletes útitárs. 

Pozíciók: 1. Elől befelé néző hordozás. 2. Elől kifelé néző hordo-
zás. 3. Háton hordozás. 4. Oldalt hordozás. 5. Ültető pozíció.

DISNEY BEONE BÉBIHORDOZÓ

NANIA COSMO ANIMALS 
GYEREKÜLÉS

MAGAZIN ÁR:
18.990 Ft

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

- 0-13 kg-ig használható
- puha párnázott belsőrész
- hárompontos biztonsági öv
- központi övfeszítővel

MAGAZIN ÁR:
15.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. május 1-től június 30-ig érvényesek.

MAGAZIN ÁR:
29.990 Ft
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. május 1-től június 30-ig érvényesek.

ZOPA AUTÓS RENDEZŐ 
TABLET- ÉS HÁLÓS 
ZSEBEKKEL

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
26.990 Ft

FILLIKID LORD 
SPORTBABAKOCSI

- 24 cm-es tablethez
- könnyű felhelyezés
  és eltávolítás 
- két mély zseb

DREAMBABY ÁRNYÉKOLÓ 
UV-SZŰRŐS

MAGAZIN ÁR:
2.490 Ft

99 %-os UV-vé-
delmet biztosí-
tó, babakocsira, 
pihenőszékre, 
autóba szerel-
hető árnyékoló.

- kényelmessé teszi az utazást
- puha, bababarát plüss anyagból
- 6 hónapos kortól ajánlott

AJÁNLOTT 
FOGY. ÁR:

2.790 Ft
AZET NYAKPÁRNA

A BeSafe iZi Comfort X3 ISOFIX 9-18 kg-ig használható, menetiránynak megfelelő irányba beköthető 
biztonsági gyermekülés. Fejvédőjének magassága egy mozdulattal állítható, melyet a vállövek automa-
tikusan követnek, maguktól beállva a nyolc lehetséges magasságból a megfelelőbe. A beépített oldalvé-
delem az ütközést elnyelő anyaggal kipárnázott ülés révén biztonságban tartja a test sebezhető részeit, 
beleértve a fejet, nyakat és a belső szerveket. A mágneses övrendszere az ülés szélén tartja az öveket, 
megkönnyítve a gyermek ki- vagy beszállását. Központi övfeszítővel és állítható magasságú vállövekkel 
felszerelt ötpontos övrendszere állandó szilárd helyzetet biztosít, a fölül vezetett öv megakadályozza az 
előrebillenést. Öt fokozatban dönthető ülő/fekvőfelület, így a gyermek minden testhelyzetében kényel-
mes. Légáteresztő háttámlája és bőrbarát huzata csökkenti az izzadás okozta kellemetlenségeket.

- könnyű váz
- esernyőre csukható
- bolygósítható, 
  fixálható 
  első kerekek
- fékezhető 
  hátsó kerekek
- állítható háttámla
- 5 pontos biztonsági öv
- lábtartóval, karfával
  és bevásárlókosárral



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. május 1-től június 30-ig érvényesek.

IZI COMFORT 
X3 ISOFIX
GYEREKÜLÉS

9-18 KG-IG 
HASZNÁLHATÓ 

ISOFIX 
RÖGZÍTÉSŰ

MAXIMÁLIS BIZTONSÁG, 
TÖKÉLETES KÉNYELEM!

MAGAZIN ÁR: 99.990 Ft

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

VÁLASZTHATÓ SZÍNEK

A BESAFE IZI COMFORT 
X3 ISOFIX AZ ELÉRHETŐ 

LEGNAGYOBB BIZTONSÁG 
ÉS KÉNYELEM TÖKÉLETES 
ELEGYÉT NYÚJTJA GYER-
MEKNEK ÉS SZÜLŐNEK 

EGYARÁNT.
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Magzatként összeköttetésben vagyunk édesanyánkkal 
és az ő szeretetén keresztül édesapánkkal is. Kilenc 
hónapig halljuk szüleinket, érezzük mindazt, amit 
édesanyánk átél és mindent azonnal megkapunk, ami-
re szükségünk van a fejlődéshez, a köldökzsinóron 
keresztül.

Miután megszületünk is erre az idilli állapotra vá-
gyunk. Szüleink számára azonban kihívás, hogy a po-
cakon kívül is ugyanezt meg tudják számunkra adni.

Születésünk legelső pillanatában az első érintéssel 
kezdődik a kötődés. Minden további érintés, finom 
ölelés, szép becézgetés és odaadó gondoskodás építi, 
mélyíti a kötődést.

Szülőként három fő dolgot tehetünk, hogy biztosítsuk 
gyermekünk számára az egészséges kötődés alapjait. 

A legfontosabb és a továbbiak része, hogy legyen a 
baba testközelben. Legpraktikusabban és legkényel-
mesebben ezt megfelelő hordozóeszköz használatával 
tehetjük meg. 
A második, hogy éjjel is érezze jelenlétünk. Kutatások 
bebizonyították, hogy az éjszakai gondoskodás leg-
alább annyira fontos, mint a nappali, még ha a baba 
álmában nem is igényel aktív figyelmet. Együtt alvással 
vagy egy légtérben alvással egyszerű ennek megoldása.

A harmadik az igény szerinti szoptatás. Fontos tud-
nunk, hogy a szoptatás a tápláláson túl, altató, nyugta-
tó és fájdalomcsillapító hatással is bír. Továbbá a baba 
pocakon kívüli életében ez a legközelebbi kapcsolata 
az édesanyjával, ami a magzati idillt idézi számára.

Egy újszülött babának, körülbelül egy éves koráig, se-
gítségre van szüksége a helyváltoztatáshoz, a táplál-
kozáshoz és az alváshoz. Bármit is teszünk a baba ér-
dekében, tartsuk szem előtt, hogy a baba érdeke az is, 
hogy szülőként örömmel gondoskodjunk róla. Olyan 
feladatokat vállaljunk magunkra, amiben mi, szülők 
is jól érezzük magunkat. A baba számára a szülő a 
tükör, amikor a szülei nyugodtak és kiegyensúlyozot-
tak, akkor ő is jól érzi magát, még a növekedéssel járó 
megpróbáltatások ellenére is.

Kósa Kata, nandu-wrap.com

Édes kötődésFERRARI BELINE 
GYEREKÜLÉS
- 9-36 kg-os gyermekek részére
- állítható fejtámla
- 5 pontos biztonsági öv
- párnázott biztonsági öv
- ülésmagasítóvá alakítható
- huzata levehető és mosható

MAGAZIN ÁR:
19.990 Ft

FERRARI BEFIX 
GYEREKÜLÉS
- 15-36 kg-ig ajánlott autósülés
- a fejtámla magassága állítható
- ülésmagasítóként is használható
- a huzat levehető és mosható

MAGAZIN ÁR:
16.990 Ft



Megkötős 
hordozókendő

újszülött kortól 
– 3 éves korig

Rugalmas 
hordozókendő

újszülött kortól 
– 8 kg-ig 

(kb. 6 hónapos korig)

Karikás 
hordozókendő

újszülött kortól 
– 3 éves korig

Bébi Mei Tai 
hordozó

1,5 hónap – 1,5 év

 Totyogó Mei Tai 
hordozó

kb. 6 hónap – 3 év

Totyogó Csatos 
hordozó

kb. 6 hónapos kortól  
– 3 éves korig 

Bébi Csatos 
hordozó

újszülött kortól 
– 1,5 éves korig

nandu
www.nandu-wrap.comBabahordozók

Együttlét • Természetesen • Babahordozás • Bárhol • Bármikor • Bárkinek

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. május 1-től június 30-ig érvényesek.

- állítható ülőkemagasság 
- palacktartó zseb a babahordozó mindkét oldalán    
- egy kisebb zseb és egy nagyobb táska a tároláshoz
- négypontos biztonsági öv és fényvisszaverő csíkok
- légáteresztő anyagok megakadályozzák 
  a túlzott izzadást
- összecsukható kitámasztó rendszer, 
  melynek segítségével önállóan megáll
- nagy méretű deréktámasz
- 10 hónapos kortól javasolt
- levehető tető 

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:
26.990 Ft

ZOPA LITTLE HIKER FÉMVÁZAS HÁTI HORDOZÓ
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SCORPIO PAMUT ZOKNICLIPPASAFE TÁSKATARTÓ 
KAMPÓ

CAM COMBI TRIS BABAKOCSI
- megfordítható sportrész
- a mózeskosár  
  fekvőlapjának  
  fejrésze emelhető
- hordozófül a vázon  
  a könnyebb  
  szállíthatóságért

- kompakt méretűre  
  csukható
- nagy bevásárlókosár
- esernyő alakúra csukható
- dupla kerekek
- két bolygókerék
- központi fékrendszer

MAGAZIN ÁR:
249 Ft

- kellemes tapintású
- kényelmes anyagból készült
- 0-3, 3-6, 6-9 hónapos korig 
- több színben és mintával

A babakocsi 
tolókarjára köny-
nyen rögzíthető. 2 
darabos kiszerelés. 
Egységár: 245 Ft/db
Cikkszám: 
49 és 49/5

MAGAZIN ÁR:
490 Ft



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. május 1-től június 30-ig érvényesek.

FILLIKID LENA 
PELENKÁZÓTÁSKA 

FILLIKID NAPERNYŐ

MAGAZIN 
ÁR:

99.990 Ft

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:
3.690 Ft

TARTOZÉKOK:
- babakocsi váz

- sportrész
- mózeskosár

- autósülés-hordozó
- pelenkázótáska

A nagyméretű 
pelenkázótáska sok 
praktikus zsebet 
és egy különálló 
pelenkázó alátétet 
tartalmaz. Külön 
cumisüvegtartóval 
rendelkezik. 

Állítható pántjá-
nak köszönhetően 
könnyen szállítható, 
karabinerének segít-
ségével a babakocsira 
is rátehető.

MAGAZIN ÁR:
8.990 Ft

Babakocsira könnyen rögzíthető, univerzális naper-
nyő. 50-es UV-szűrővel van ellátva. Átmérője 70 cm.

MADE IN ITALY
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DREWEX KISÁGY 
60X120CM

DREWEX KOMÓD 
3 FIÓKOS

DREWEX 2 AJTÓS 
1 FIÓKOS SZEKRÉNY 

MAGAZIN ÁR:
25.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
64.990 Ft

- szín: tölgy/fehér vagy  
  cappucino  
- fiókkal és anélkül is kapható  
- kiszerelhető rácsok, kerek  
  fenyő rácsok  + laminált  
  bútorlap   
- méretei: 60x120 cm
- súlya: 21 kg

- 3 fiókos pelenkázólap komód 
- szín: tölgy/fehér vagy  
  cappuccino 
- anyaga: laminált bútorlap  
- méretei: 48x83x90 cm
- súlya: 41 kg

- 2 ajtóval és 1 fiókkal
- szín: tölgy/fehér vagy 
  cappuccino 
- anyaga: laminált bútorlap  
- méretei: 48x83x160 cm
- súlya: 65 kg

KÉNYELEMBEN ÉS BIZTONSÁGBAN
- védjük meg a legnagyobb kincsünket otthon is -

MAGAZIN ÁR:
49.990 Ft



BABYONO AJTÓBECSAPÓDÁS-
GÁTLÓ

BABYONO KONNEKTORDUGÓ

BABYONO SZEKRÉNYAJTÓZÁR BABYONO UNIVERZÁLIS ZÁR

MAGAZIN ÁR:
990 Ft

MAGAZIN ÁR:
990 Ft

MAGAZIN ÁR:
590 Ft

- megvédi a babaujjakat
- egyszerűen felszerelhető 
- tartós
- cikkszám: 958

- fogantyú nélküli szekrényekhez ideális, 
  de tehető hűtőre, wc-re is
- tartozék kétoldalas ragasztóval 
- 2 db/csomag
- egységár: 495 Ft/db
- cikkszám: 953

- kétoldalas ragasztóval (tartozék)
- hossza: kb. 10 cm
- 2 db/csomag
- egységár: 495 Ft/db
- cikszám: 952

MAGAZIN ÁR:
990 Ft

- 6 db konnektordugó
- 1 db kulcs a dugók 
  kiszedéséhez
- egységár: 165 Ft/db
- cikkszám: 950
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CLIPPASAFE MATRACVÉDŐ 
LEPEDŐ

ANGELCARE AC620 BÉBIŐR

MAGAZIN ÁR:
15.990 Ft

- hangra bekapcsoló hangtovábbítás
- 3 csatorna
- éjszakai fény
- alacsony elemfeszültség jelző
- elemes és hálózatos üzemmód
- hangszintet jelző ikon
- hatótávolságon kívüli figyelmeztetés
- beépített övcsipesz
- a szülői egység tölthető akkumulátorral rendelkezik
- automatikus hang be- és kikapcsolás

A káros elektroszmog kibocsátós vizsgálatában minden 
ANGELCARE bébiőrző és bébiőrzős légzésfigyelő a leg-
jobb besorolást érte el.

152X122 CM:
1.990 Ft

122X91 CM:
1.490 Ft

Matracvédő lepedő, ami 
PEVA-ból készült, ami nem 
engedi át a nedvességet. 

BADABULLE LAPOSFEJŰSÉG 
ELLENI PÁRNA
- ergonomikusan kialakított párna
- használata újszülött kortól ajánlott
  a helyes fejtartás biztosítása érdekében
- anyaga: 100% poliészter
- cikkszám: B050203

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

INDOWOODS YANIS AJTÓRÁCS
- egy kézzel is nyitható, könnyen zárható
- változtatható nyitási irány, mindkét irányból 
  nyitásgátlóval ellátva
- 73 - 81,5 cm széles, maximum 132,5 cm-ig bővíthető 
  a külön kapható bővítményekkel
- elérhető bővítmények: 8,5 cm, 17 cm

MAGAZIN ÁR:
10.990 Ft

TOLDÓ 17 CM:
3.490 Ft

TOLDÓ 8,5 CM:
2.490 Ft



CEBA MEREV 2 OLDALÚ 
PELENKÁZÓLAP

50X80 CM:
4.990 Ft

50X70 CM:
4.690 Ft

BABY CONTROL BC-200 
LÉGZÉSFIGYELŐ
- klinikailag tesztelt 
  orvostechnikai eszköz
- nagyméretű érzékelőlap
- kettős sziréna
- 9 fokozatú érzékenység
- eseménymemória

A csomag tartalma: BC-103 digitális vezérlőegység kijelzővel, BC-101 
érzékelőlap, kezelési utasítás, garanciajegy, 2 db ceruzaelem

CLIPPASAFE 
BIZTONSÁGI SZETT
A 24 darabos 
szett segítségé-
vel bababiztossá 
teheted a lakást. 
Cikkszám: 90/1

MAGAZIN ÁR:
17.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
4.590 Ft

PVC bevonatú, könnyen tisztán tartható pelenkázólap.  
2 hosszanti oldalán peremmel a baba biztoságának 
érdekében. Két méretben kapható. 
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MENJÜNK KI A SZABADBA

A napsütés és a szabad levegő bizonyítottan stresszoldó 
hatással bírnak, ezért jó időben érdemes jól beöltöztet-
nünk a babát és magunkat is, és nekivágni a csatangolás-
nak. Ha nem akarunk nagy utat tenni, akkor elég csak a 
közeli parkba kiülnünk a padra, és napfürdőzve relaxálni 
egy fél órát. Ha esetleg több időnk van vagy össze tudjuk 
az anyukákat is gyűjteni egy helyre, akkor akár még egy 
közös edzést is megejthetünk a szabadban. A mozgás bol-
dogságérzettel tölti el a testünket, így segítve megszaba-
dulni a stressz káros hatásaitól.

CSÖKKENTSÜK A CUKORBEVITELT

Bár 4 dupla latte és egy csomag csokis édesség igazi 
energiabombának bizonyulhat a nap folyamán, sajnos 
az elalvásra kifejezetten károsan hatnak. A koffein és a 
cukros ételek fogyasztása növeli az inzulintermelésünket, 

A SZAKKÖNYVEKBEN ÉS AZ INTER-
NETEN RENGETEG HASZNOS TIPPET 
TALÁLHATUNK A BABA ALTATÁSÁVAL 
KAPCSOLATBAN. HOGYAN NYUGTASSUK 
MEG, MELYIK MÓDSZEREK HATÁSOSAK, 
MILYEN RENDSZERT ÉRDEMES HASZ-
NÁLNI ÉS ÍGY TOVÁBB. DE ANNÁL KEVE-
SEBB INFORMÁCIÓ VAN ARRÓL, HOGY MI 
SZÜLŐK HOGYAN BIRKÓZZUNK MEG AZ 
ALVÁSHIÁNNYAL ÉS/VAGY AZ ÁLMATLAN-
SÁGGAL, AMI A BABA ÉRKEZÉSE UTÁN 
AZ ANYUKÁK ELÉG NAGY RÉSZÉT ÉRINTI. 
EBBEN A CIKKÜNK IGYEKSZÜNK HASZ-
NOS TANÁCSOKAT ADNI A JOBB ALVÁS-
HOZ A BABA MELLETT.

SEGÍTÜNK A 
ZAVARTALAN 
PIHENÉSBEN



NATTOU PLÜSS 
SZUNDIKENDŐ
- puha, plüss anyagból
- több színben és figurával

ami megemeli a vércukorszintünket, és ettől fáradtabbnak 
érezzük magunkat és ez megzavarja az éjszakai alvásunkat. 
Próbáljunk meg maximum 3 csésze kávét fogyasztani a nap 
folyamán, és válasszunk  egészségesebb, lassú felszívódású 
ételeket, amik hosszabb időre eltelítenek energiával. És rejt-
sük el magunk elől az édességes dobozt.

OSSZUK MEG AZ ÉBRENLÉTEKET

A szülőség nem egyszemélyes feladat. Ha van lehetőség, osz-
tozzunk meg a feladatokon a kispapával is. Nem nyugodhat 
minden egy személy vállán. Állítsunk fel a párunkkal egy éj-
szakai ébrenléti tervet. Megosztozhatunk naponta vagy akár 
hetente is, ahogy nekünk kényelmesebb. A szoptatás alatt is 
be tud segíteni a kispapa, ha az általunk előre lefejt anyatejet 
ő adja oda a babának egy-egy éjszaka.

GYORSAN ALUDJUNK VISSZA

Amikor éjszaka a baba sírására ébredünk, azonnal beindul 
a védekező anyai ösztönünk, és a testünk adrenalint kezd el 
termelni, hogy a vészhelyzetet el tudjuk minél hamarabb há-
rítani. Az adrenalin felülbírálja a testi kimerültséget - de csak 
rövid időre -, ám ez is elég ahhoz, hogy utána ne tudjunk 
nyugodtan visszaaludni. Ezért érdemes kialakítani olyan al-
vási rutint, ami azt az üzenetet küldi az agynak, hogy eljött 
a pihenés ideje. Ez lehet egy könyv olvasása vagy akár egy 
hangoskönyv hallgatás a baba altatása után.

NYÚJTSUK MEG MAGUNKAT 

Testileg nagyon fáradtnak érezzük magunkat, de szellemi-
leg nem tudunk kikapcsolni? Folyamatosan azon aggódunk, 
hogy mindent megadunk-e a kicsinek vagy hogy megfelelően 
fejlődik-e? Minden anyuka átesik ezen, a lényeg, hogy tud-
juk, hogy mikor válik az aggódásunk túlzottá. Beszéljünk 
félelelmeinkről a párunknak, rokonaiknak és barátainknak, 
mert már attól, hogy kimondjuk őket, sokkal kevésbé tűn-
het nyomasztónak a helyzet. Elalvás előtt egy órával már 
ne használjunk semmilyen elektromos eszközt, próbáljunk 
meg jógagyakorlatok segítségével megnyújtani a testünket és 
légzőgyakorlatok segítségével kicsit kikapcsolni a lelkünket. 

Ha valami igazán félelmetes újdonság vár ránk (babaúszás 
vagy hosszú autóút egyedül a babával), amitől igazán tar-
tunk, akkor egyszerűen csak kérdezzük meg magunktól, 
hogy „Képes vagyok ezt megcsinálni?”, „Meg is akarom csi-
nálni?” Ha valamelyik kérdésre a válasz a „Nem”, akkor egy-
szerűen csak a megfelelési kényszer miatt próbáljuk megva-
lósítani ezt a feladatot. Ilyenkor nincs más megoldás, mint 
nemet mondani, és elengedni.

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

NATTOU PLÜSS 
MAROKCSÖRGŐ

MAGAZIN ÁR:
2.990 Ft

- puha, plüss anyagból
- újszülött kortól
- több mintával
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CLIPPASAFE 
BABA KÖRÖM-
CSIPESZ ÉS 
RESZELŐ
Kifejezetten a kis babaujjakra 
tervezve. Cikkszám: 33/3

MAGAZIN ÁR:
990 Ft

MAGAZIN ÁR:
1.690 Ft

6 darabos csúszásgátló szett 
fürdőkádba. Egységár: 281,6 
Ft/db. Cikkszám: 119

DREAMBABY 
MINI CSÚSZÁS-
GÁTLÓ

LANSINOH EARTH FRIENDLY 
BABY ORGANIKUS MANDARINOS 
HABFÜRDŐ ÉS TUSFÜRDŐ
A természetes és organi-
kus összetevőket tartalmazó 
Earth Friendly Baby mandari-
nos habfürdő és az EFB man-
darinos sampon és tusfürdő 
gyengéden nyugtat, a baba 
érzékeny bőre ragyogóan 
tiszta, bársonyosan puha és 
finom illatú lesz.

- ECOCERT* által minősített, 
  bőrgyógyászatilag 
  engedélyezett
- természetes összetevőkből 
  (99,2%), melyeknek 
   több mint 50%-a igazoltan    
   organikus
- mentes minden káros 
  anyagtól mint az SLS, 
  vagy a parabének
- nem tartalmaz mesterséges 
  illat és színezőanyagot
- nem tesztelték állatokon

MANDARINOS 
HABFÜRDŐ 300 ML:

1.890 Ft

MANDARINOS 
SAMPON ÉS 

TUSFÜRDŐ 250 ML:
1.490 Ft

Egységár: 6.300 Ft/liter

Egységár: 5.960 Ft/liter

FILLIKID  
WC SZŰKÍTŐ 
KAPASZKODÓS
- minden sztenderd WC-hez
- puha, kivehető ülőrész
- 41 x 36,50 cm
- cikkszám: M2700-00 és PM258
- több mintával kapható

MAGAZIN ÁR:
2.990 Ft

TOVÁBBI MINŐSÉGI TERMÉKEKET 
TALÁLSZ BABABOLTUNKBAN!
Elérhetőségeink a magazin hátoldalán!
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babafürdetők már újszülött kortól

Fürde
tés

máskép
p

higiénikus, 
penészellenálló

csúszásgátló, 
könnyű, tartós 

műanyag
könnyű tárolás

használja 
közvetlenül a 
fürdőkádban

ergonomikus 
kialakítás, 

használható 
újszülött kortól

Puha 
Tapintás



Várandósság alatti 
jó közérzet? 
Lehetséges!
Amikor a test elkezd megváltozni, sok kismama érzi úgy, hogy többet kell ten-
niük önmagukért és a testükért. A szervezet hálás ezért, hiszen a rá következő 
hónapokban nem megszokott terhelésnek lesz kitéve.

LÁBAK: EGY MARATON SEMMI A VÁRANDÓSSÁGHOZ KÉPEST
Köztudott, hogy a terhesség előrehaladtával a lábakat éri a maximális megterhelés. A Töpfer 
Mamacare hűsítő lábbalzsam használatán túl van még néhány ötletünk arra, hogyan érheted 
el, hogy lábaid jobban érezzék magukat. Ha a környéketeken elérhető, érdemes rendszeresen 
taposófürdőt venned. Bármely tópart vagy gyermek felfújható medence is megteszi. Amikor 
meleg van, virágöntözőből a bőrre locsolt hideg víz is sokat segít. Érdemes nem túl magas 
sarokkal rendelkező cipőkben járnod. Használj ki minden alkalmat, polcold fel és pihentesd 
lábadat. Kerüld a forró fürdőt és szaunát; ne használj forróviaszos szőrtelenítést. Mindezek he-
lyett olyan dolgokat végezz, amelyek elősegítik a vér áramlását. Aludj felpolcolt lábakkal, de a 
speciális terhességi kompressziós harisnyák is hasznosak lehetnek.

BŐRÁPOLÁS: SEGÍTSD BŐRÖDET A TÁGULÁSBAN
A bőr kifejezetten nagy kihívásnak van kitéve a terhesség ideje alatt, rugalmassága szem-
pontjából pedig ez nem más, mint maga a tűzkeresztség. Körmérete akár 100 centiméterre is 
megnőhet. Ugyan a természet úgy alkotta meg a női bőrt, hogy tolerálni tudja az ilyen feszes 
állapotot is, a hason, a melleken, a fenéken és a combokon striák jelenhetnek meg. Ezeket 
a bőr alatti rétegekben megjelenő fi nom csíkokat rendszeres kezelés, például a Mamacare 
masszázs és testápoló olaj használatával meg lehet előzni. Sok várandós nő bőre kiszárad, 
viszket. Ebben szintén a Mamacare masszázs és testápoló olaj segíthet természetes bio 
gyógynövény összetevői révén.

ADJ MAGADNAK EGY MASSZÁZST
Ahogy a mellek egyre nagyobbodnak a terhesség során, fokozott fi gyelmet igényelnek. 
Mellmasszázs szempontjából tenyéren megmelegített olajat javaslunk, amelyet alulról 
felfelé körkörös mozdulatokkal vigyél fel egyenletesen a melledre. Ezt követően az 
ujjhegyekkel masszírozd át a szegycsontod környékét az óramutató irányában. Ha-
sonlóan járhatsz el fartájékon és a combjaidon. A tenyereden megmelegített ola-
jat körkörös mozdulatokkal kend el, és masszírozd a keresztcsont és a comb 
közötti részt energikus fel-le mozdulatokkal. A gyomrod környékét is gond nélkül 
megmasszírozhatod. Az ujjhegyeid segítségével gyengéden dörzsöld bele a 
tenyeredben megmelegített masszázs és testápoló olajat a bőrödbe. Kezd 
lentről, majd haladj oldalt egészen a köldöködig körkörös mozdulatokkal.

TIPP
Változtasd a masszázst egy közös rituálévá a pároddal, kérd meg, 
hogy ő masszírozzon meg téged. Ezzel nem csak a pocako-
dat és a pocaklakódat kíméled, hanem a társad számára 
is megadod azt az érzést, hogy része ennek a gyönyörű 
terhességnek és hogy már ekkor egy köteléket tud ki-
alakítani a babával.

www.topfer-babavilag.hu • www.facebook.com/topfer.hu   
szulosegitoszolgalat@topferbabavilag.hu



A Töpfer törődik.

A Töpfer német családi vállalkozás több mint 100 év tapasztalatával generációk óta tár-
sa az édesanyáknak, legyen szó a várandósság alatti gondoskodásról, a babaszületést 
követő bőrápolásról valamint a baba kiegészítőtáplálásról.

TÖPFER MAMACARE MASSZÁZSOLAJ
• rendszeres használata segíti a terhességi csíkok megelőzését a bőr 

termé szetes védőfunkcióját támogató bio búzakorpával
• bőr rugalmasságát javító, ellenállóképességét erősítő, sejt rege neráló 

bio argánolajjal és bio olívaolajjal
• lipidpótló és nedvességmegkötő bio marulaolajjal

TÖPFER MAMACARE HŰSÍTŐ LÁBKRÉM
• véráramlást serkentő bio árnikával, bőrnyugtató és gyulladás-

csökkentő bio sheavajjal, bio homoktövis gyümölcshúsából kivont 
olajjal, bio argán olajjal és bio jojobaolajjal, valamint bio mentollal 
hűsítő, gyengéd ápolás a fáradékony lábakra 

TÖPFER MAMACARE BIMBÓVÉDŐKRÉM
• szoptatás előtt nem kell eltávolítani a mellbimbóról
• bio gyógynövényekkel ápolja és nyugtatja az érzékeny, megerőltetett 

mellbimbókat
• íz és illatsemleges natúrkozmetikum

Töpfer törődés a mamának 

A Töpfer Mamacare bio gyógynövényekből készült,  a BDIH (Certified Natural Cosmet-
ics) által ellenőrzött, bőrgyógyászatilag tesztelt natúrkozmetikumai a ter mé szet erejével 
a kismamák különleges igényeit igyek szenek kielégíteni, hogy életük legcsodálatosabb 
részére koncentrálhassanak: a babájukra.

Töpfer törődés a babának

A Töpfer Babycare natúrkozmetikumok a bio gyógy-
növények és bio olajok mellett a bio búzakorpának köszön-
hetően természetes módon segítik a bababőr védőfunk-
ciójának kialakulását. Száraz, érzékeny bőrre különösen 
ajánlott, felnőtteknek is.

www.topfer-babavilag.hu • www.facebook.com/topfer.hu   
szulosegitoszolgalat@topferbabavilag.hu

*akciós időszak: 2018. május 1 - június 30.

A TÖPFER 

MAMACARE 

MASSZÁZSOLAJ

20% 

KEDVEZMÉNNYEL 

KAPHATÓ 

ÜZLETÜNKBEN*



28 ETETÉS
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. május 1-től június 30-ig érvényesek.

ANINA PAPPI ETETŐSZÉK

MOMERT DIGITÁLIS MÉRLEGMOMERT OTTHONI ÉS 
AUTÓS CUMISÜVEG 
MELEGÍTŐ 

LANSINOH MINI 20 MM
BIMBÓVÉDŐ MOST 6 DB 
MELLTARTÓBETÉTTEL

MAGAZIN ÁR:
19.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
13.990 Ft

- precíziós mérési rendszer
- nagy méretű, könnyen olvasható LCD kijelző
- automatikus kikapcsolás
- automatikus nullára állás
- tára funkció
- elem lemerülésének kijelzése
- mértékegységek: Kg/Lb/St
- kapacitás: 20 kg
- cikkszám: 6475

- a hőmérsékletet órákig képes fenntartani
- gyorsan melegít
- vízzel vagy víz nélkül is működtethető
- 40°C szint: az étel hőmérsékletét az   
  anyatej természetes hőfokán tartja 
- 70°C szint: 5 perc alatt etetési 
  hőmérsékletre melegíti a tejet
- facsaró és etetőtál kiegészítők

MAGAZIN ÁR:
7.990 Ft

Ráharapási nehézségek esetén segít a sike-
res szoptatásban. Kiemelten ajánlott lapos, 
befele fordult mellbimbó, erős tejleadó 
reflex, lenőtt nyelv, rövid felső ajakfék ese-
tén. Ultra vékony, szuper puha, rugalmas 
szilikon. Most 6 darab Lansinoh éjszakai és 
nappali melltartóbetéttel!

MOST EGYÜTT:
2.990 Ft

Egy kézzel egyszerűen 3 helyzetbe állítható tálcája és ötpontos biztonsági 
öve van. Az etetőszék háttámlája több fokozatba dönthető. Az Anina Pap-
pi etetőszék mosható tálca- és ülésbetéttel rendelkezik. Több pozícióba 
állítható az Anina Pappi etetőszék magassága. Összecsukott helyzetben 
állítva egyszerűen tárolható.



CLEVAMAMA SZILIKON ETETŐHÁLÓ 
PÓTHÁLÓVAL
A BABÁK ÉLVEZHETIK AZ EGÉSZSÉGES, TERMÉSZETES ÍZEKET, A SZILÁRD ÉTE-
LEK ELŐNYEIT A FULLADÁS VESZÉLYE NÉLKÜL.

Tehetsz a hálóba friss gyümölcsöt, zöldséget, de pároltat, vagy főttet is. A hús, a hal 
és a babakeksz etetésének is ideális eszköze. A tartós szoptatást is támogatja, nem 
zavarja meg a csecsemő szopási kedvét, készségét! 

A fogzási fájdalmat is csökkenti, ha 
hűtött gyümölcsöt, zöldséget teszel 
bele.

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. május 1-től június 30-ig érvényesek.

Székre rögzíthető etetőszék, 6 hónapostól 3 éves korig hasz-
nálható. Ideális hordozható etetőszékként kisebb babáknak 
(utazáshoz illetve második etetőszékként például a nagyszü-
lőknél) és ülésemelőként nagyobb gyermekek számára, akik 
szeretnének a felnőttekkel az asztalhoz ülni. 

- kicsire összecsukható
- univerzális rögzítőrendszer állítható hevederekkel
- 7 pozícióban állítható magasság (5-20 cm)
- levehető tálca
- 5 pontos öv a baba bekötéséhez
- csúszásmentes gumi a lábakon
- puha és mosható üléshuzat
- a műanyag részek szivaccsal könnyen tisztíthatóak
- Olaszországban készül

CAM IDEA ETETŐSZÉK

MAGAZIN ÁR:
19.990 Ft

MADE IN ITALY

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft



30 AKTUÁLIS

A VÁRANDÓSSÁG A NŐK ÉLETÉBEN AZ 
EGYIK LEGSZEBB IDŐSZAK.  AZ ELSŐ 
GYERMEK VÁRÁSA TELJESEN ÚJ ÉLMÉNYT 
JELENT MIND A KISMAMÁNAK, MIND AZ 
EGÉSZ CSALÁDNAK. A KISMAMA TELE VAN 
BOLDOG VÁRAKOZÁSSAL, TÖRŐDÉSSEL, A 
MAGZAT SZERETGETÉSÉVEL, DE VAN BEN-
NE EGY KIS FÉLELEM AZ ÚJ ÉLETHELYZET-
TŐL. ATTÓL, HOGY MINT ANYA HOGYAN TUD 
MAJD HELYTÁLLNI, LESZ-E ELÉG TEJE STB. 
EZEK TELJESEN TERMÉSZETES ÉRZÉSEK. 
A VÁRANDÓSSÁG ALATT EGY PICI ODAFI-
GYELÉSSEL, MINIMÁLIS VÁLTOZTATÁSSAL 
OLYAN (ÁLDOTT) ÁLLAPOT TEREMTHETŐ, 
AMELY MIND A MAMÁNAK, MIND A BABÁ-
NAK JÓ EGÉSZSÉGET, KELLEMES KÖZÉR-
ZETET, HARMONIKUS EGYÜTTLÉTET OKOZ. 

BABAVÁRÁS 
TERMÉSZETESEN

A mai világ sok csodával ajándékozza meg a boldog 
szülőket: hallani lehet a Pici Baba szívhangját, 4D 
ultrahangos felvételen figyelni lehet a Pici fejlődését, 
látni lehet a mozdulatait, vonásait.  Rengeteg olyan 
könyv kapható, amelyek segítségével hétről hétre 
nyomon lehet követni az Anyuka szervezetében be-
következő változásokat és a Kicsi fejlődési fázisait. 
Én a második várandósságom idején a 2 év körüli 
kisfiammal hetente egy meghatározott napon könyv 
segítségével végignéztem, hogy milyen változások 
zajlanak az én testemben és hogyan fejlődik a Kis-
testvér. Egy ilyen meghitt közös tevékenység pozití-
van hat nemcsak az anyával, de a kistestvérrel való 
kapcsolatra is. 

A nők szervezete a várandósság alatt állandóan vál-
tozik, eltérő szükségletei vannak, mint esetleg koráb-
ban.  Természetesen az étkezéseknél arra oda kell 
figyelni, hogy most ne „két ember helyett együnk”, 
a mennyiség helyett inkább a minőségre koncentrál-
juk. A húsok mellett fogyasszunk halat, ami a magzat 
fejlődésére is jótékony hatással van. Együnk tojást, 
de tartsuk be a higiéniai előírásokat, és kerüljük el 
a nyers tojásevést. Fogyasszunk sok gyümölcsöt és 

ANGELCARE AC420 BÉBIŐR
Hangra bekapcsoló hangtovábbítás. 8 csatornás, éjszakai 
fénnyel rendelkezik. A mikrofon érzékenysége állítható. 
Alacsony elemfeszültség jelző, elemes és hálózatos üzem-
mód. Színes-kijelzős LCD képernyő, gyerekszoba-hőmér-
séklet kijelző és hangszintet jelző ikon. Hatótávolságon kí-
vüli figyelmeztetés, beépített övcsipesz,  ideiglenes némító 
funkció. 

MAGAZIN ÁR:
17.990 Ft



zöldséget, igyunk elegendő mennyiségű folyadékot, 
lehetőleg tiszta vizet. A hüvelyesekkel, bár nagyon 
egészségesek, legyünk óvatosak a puffasztó hatásuk 
miatt.  Figyeljünk oda a kalciumdús táplálékokra, 
hogy csontvesztés és csontritkulás kialakulása nélkül 
tudjuk biztosítani a gyermek csontozatához, fogaza-
tához szükséges kalcium mennyiséget. A gabonafé-
léknél inkább a magas rosttartalmú termékeket ré-
szesítsük előnyben, ezek hatásosak a gyakran fellépő 
székrekedés ellen is. 

Várandósság alatt fokozott folsav- és vasbevitelről 
kell gondoskodni. Magas folsav tartalommal rendel-
keznek a sötétzöld növények - spenót, sóska, kel-
káposzta, brokkoli stb., továbbá a müzlik, a citrom, 
szárított barack és az aszalványok. A vasraktárak fel-
töltését és a vashiányos állapotok megelőzését húsok-
kal, sötét leveles zöldségekkel, céklával, hüvelyesekkel 
biztosíthatjuk. A várandósság nem betegség: tévhit, 
hogy egy állapotos nőnek nem szabad semmit csinál-
ni, legfőbbképpen mozogni. A mozgás igenis fontos, 
de azért ne most kezdjünk el új sportágakat kipró-
bálni. Ha a várandósság előtt sportoltunk, kellő kö-
rültekintéssel most is folytathatjuk. Jó hatású a jóga, a 

kismama torna (bár ennek végzéséhez óvatosságból 
a nőgyógyásztól kell igazolást kérni), próbáljuk ki a 
fiziológiai labdát, mely akár a vajúdást is megköny-
nyíti. Kiránduljunk, sétáljunk sokat a jó levegőn. A 
pihenésről, relaxálásról se feledkezzünk meg. A lelki 
élet rendezésére, belső harmónia kialakítására aján-
lott módszerek: mély családi és baráti beszélgetések, 
relaxálás, meditálás. Érdemes kismama klubokba is 
járni. 

A gyógynövényekkel, gyógyteákkal és illóolajokkal vi-
gyázni kell, mert vannak olyanok, melyek a várandós-
ság alatt nem vagy korlátozottan használhatók. Ami 
bátran ajánlható: a málnalevél tea, mely a kismedence 
izmainak ellazulását, a könnyebb tágulást segíti elő a 
várandósság utolsó heteiben. Elkészítése: egy evőka-
nál szárított málnalevelet 2,5dl vízzel leforrázzunk, 
8-10 percig állni hagyjuk, majd leszűrés után szükség 
esetén egy kis mézzel ízesítve fogyasztjuk.  

Mádai Andrea  
Reflexológus-természetgyógyász 

2 gyermekes anyuka 
www.kislotusz.hu

LANSINOH 2 FÁZISÚ KÉZI MELLSZÍVÓ

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. május 1-től június 30-ig érvényesek.

JAPÁN TECHNOLÓGIA, KÉT VÁLASZTHATÓ FÁZISSAL: 

1. Stimuláló fázis - kis szívó erejű, rövid, gyors szívás, beindítja a tejadó reflexet. 
2. Fejő fázis – lassabb, mélyebb, ürítő szívások a maximális tejleadás érdekében.

ComfortFit™ szívófej, puha, pontosan illeszkedik, ezért hatékonyabb. Nagyobb 
méretű szívótölcsér és alkatrészek is vásárolhatók. Közvetlenül a Lansinoh anya-
tejtároló zacskóba vagy a cumisüvegbe fejhet, amelynek természetes hullámvo-
nalú etetőcumija segít fenntartani a bevált szoptatási módot. 

STIMULÁLÓ ÉS FEJŐ MÓD A NAGYOBB TEJLEADÁSÉRT!

AVENT 
HIDRATÁLÓ 
BIMBÓVÉDŐ 
KRÉM 30ML 

MAGAZIN ÁR:
2.990 Ft

Segíti a mell-
bimbó gyógy-
ulását. Szopta-
tás előtt nem 
szükséges le-
mosni. Medilan 
orvosi tiszta-
ságú lanolint, 
kókuszolajat és 
aloe verát tartal-
maz. Színezéket, 
tartósítószer, il-
latanyagot nem 
tartalmaz.

EGYSZERŰ, 
KÖNNYŰ 

HASZNÁLAT, 
TISZTÍTÁS ÉS 

ÖSSZEÁLLÍTÁS!

MAGAZIN ÁR:
12.990 Ft



32 VÁSÁR
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. május 1-től június 30-ig érvényesek.

A MAM Anti-Colic az ideális cumisüveg újszülötteknek: a babák saját tempójukban, teljesen ellazulva ihatnak. SkinSoft 
szilikonfelülettel ellátott szívókával rendelkezik. Kevesebb kólika és büfizés a szelepes talpnak köszönhetően. Széles nyílásai 

vannak az egyszerű tisztításért. Egyedülálló önsterilizáló funkcióval rendelkezik. 

MIÉRT SZERETJÜK A MAM ANTI-COLIC CUMISÜVEGEKET?

MAGAZIN ÁR:
1.790 Ft

160 ML-ES  
CUMISÜVEG

MAGAZIN ÁR:
1.590 Ft

260 ML-ES CUMISÜVEG 320 ML-ES CUMISÜVEG

MAM MIKROHULLÁMÚ STERILIZÁTORTAF TOYS TAKE-TO-PLAY 
BABY GYM BÉBI TORNÁZÓ
- stabil műanyag keret
- az összecsukható lábaknak köszönhetően 
  könnyen tárolható és szállítható
- 3 felakasztható játék: babáknak 
  biztonságos tükör, méhecske és 
  csilingelő labda
- állítható magasságú játékok
- cikkszám: 11605

MAGAZIN ÁR:
6.990 Ft

- 6 üveget tud sterilizálni 5 perc alatt
- szívókafogóval van ellátva az alkatrészek
  kivételére és szerelésére
- a termékek a zárt sterilizátorban 
  24 óráig sterilek maradnak
- nagy teljesítmény 2 szinten
- lecsöpögtető funkcióval
- a legtöbb mikrohullámú
  készülékbe belefér

2 DB 100G-OS BEPANTHEN BABY KENŐCS 
VÁSÁRLÁSA ESETÉN MOST AJÁNDÉK  
EGY 22 CM-ES PLÜSS TEKNŐS

MAGAZIN ÁR:
11.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
1.690 Ft

A Bepanthen Baby kenőcs kettős hatással bír: 
védi a kisbaba popsiját a pelenkakiütés ellen, 
B5 provitamin tartalma pedig elősegíti a kisba-
ba érzékeny bőrének regenerálódását. Nem tar-
talmaz tartósítószert, mint például a parabén, 

2 DARAB ÁRA:
6.980 Ft

sem illatanyagot, színezéket 
és fertőtlenítőszert sem. Egy-
ségár: 34.900 Ft/kg
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06/23 887-410

Ügyvezető: Viszokai János

Az újságban szereplő árak 2018. május 1. és június 30. között érvényesek, 
forintban értendők, és mindennemű adót magukban foglalnak. A termékek 

dekoráció nélkül kerülnek árusításra. 

A termékek műszakilag,  illetve külsőleg eltérhetnek a fotón látot-
taktól, 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.

CAM BABY BAGNO KÁD

MADE IN ITALY

THERMOBABY STEP FELLÉPŐ

MAGAZIN ÁR:
2.390 Ft

MARKO FALIDEKOR 3D
- 3D falidekor
- öntapadós

MAGAZIN ÁR:
1.190 Ft

BRILLANT JÁTÉKTÁROLÓ 
HENGER

MAGAZIN ÁR:
7.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
2.490 Ft
BABYONO UNIVERZÁLIS 
SZÚNYOGHÁLÓ BOCIS 
CUMILÁNCCAL

MAGAZIN ÁR:
1.390 Ft

Univerzális szúnyogháló (cikk-
szám: 072) babakocsira és mózes-
kosárra. Cumilánc boci figurával, 
hogy a cumik ne veszhessenek el.

- mérete: 33 x 22,5 x 15 cm
- több színben kapható

- összecsukható játéktároló henger
- 3 mm-es acéldrót merevítéssel
- mérete: 43x75 cm
- több mintával

- 0-12 hónapos gyermekek számára
- 2 csúszásmentes, anatómiai formájú üléssel
- egyik oldalon fektetve, 0-6 hónapos
  korig, másik oldalon ültetve, 
  6-12 hónapos korig
- szivacs- és szappantartó
- kis zuhanyozó kancsó
- stabil tartást biztosító lábak
- leeresztődugó




